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കളം ശ്ശോ അ ന ദവ മരത്തെ തരം നിഷി നി പില്ലി ിനിിലിനിനിിിി തത്തു 

യമാകത്മാവിരെറ മു ഇല്ലാത്ത പുസ്തകം 

വ്്യാജന്പിമ്മിതമാകുന്നു, 
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ചാന പാ .നനാസ പ ജി ാന്തം 

ത്തായ യോ തായം ന പാതാ 

ചെങ്ങരത്തോടത്തിലെ കൊലയാന 

കരടിയും ഭവഭ്ത്തകത്ും 

 “ചെന്തുരുണിമലയിലെ കോപ്പന് 

കടമ്ഥനവേട 

വ്യ്ഘൃത്തെ പരീക്ഷിച്ച പാനരന്മാ൪ 

ബാ കണ് (സ്സക്ശര 

ളള സസാ ത്യാാതം 

പ നാനം വാത്ത 



ഈ € വനസ്തരണകഠം ?" കരമുദിയിലും നുവജീവ 

നിലം മറവം, അജ്ഞാതനാമാവായ ത്തീ. കെ. സി 

പ്രസിദ്ധാപ്പെടുത്തിത്തുടത്കിയ കലേം മുതല് ഇൻ അനുഗ്ഗ 

. ഛഫിതരൂലികാകാരന തആആരെന്നുവയാനുള, ഉല്ക്കണ്ല കൂട്ട 
) ക ലി! ക 

പളരെഃപ്പ൪ പ്രദശിപ്പച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യൃപാദം സാധാ 

കണ സ്റശിക്കാതെയുടക, തിരുവതാംക്രറിലെ ഘോരാര 

ബ്വൃയങ്ങല്മായി നല്ല പരിചയവും, കഥാകഥനത്തിലും 

ചണ്ണനാവൈചിത്രൃത്തിലം അസ്യ്ല്ഭമായ ചാതുരിയും 
സിദ്ധിച്ചു ഒരു സാഗ്ൃദയശിരോമണിയാണു്* ഈ സ്കരണ 
കളുടെ കത്താവെന്ന് ഇവയുടെ ഏല ദാഗവും ആക്കും 

ബോദ്ധ്യപ്പെടുതതിക്കൊടുക്കുനനതാണു് എന്നാത. ത്തത്ത 

' മാത്രമായി എന്നല്ലാതെ, അതുമായ്രംകാണ്ട' വായന 

കാരുടെ ജിജ്ഞാസ ശമിക്കുകയിട്ലെന്നുമ്ളതുു് നിശ്ധയ 

മാണ്ട്. ഈ ലേഖനപാരമ്ചരയുടെ കത്താവു് ആരരന്ന 

കായ്യ്യം ഈ സ്കൂരണകഥഠം പുസ്തകരൂപത്തില് പ്രസിദ്ധ 

പ്പെടത്തുമ്പോഥം, ഞൊനല്ലാതെ മററാരും ആദ്യമായ! 
പ്രസ്വദ്ധികരിക്കരുതെന്ന നിര്ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാ 
യിരുന്നു. അതിനുള്ള അവസരം സ്ധമമാഗതമായതില് 

യം കി 
എനിക്കും, അദ്ദേഹത്തിമനെറ സാഫ് തൃവ്യവസായ ത്തെ 
മുക്തകന്നെം പ്രശംസിക്കുന്നവരായ വായനക്കാക്ടം വലു 
തായ ചാരതാത്വ്യമുണ്ടാകാതെ നിവൃത്തിയില്ല. തിരു 



1. 

വിരുേകൂര് സ്ധക്മാര്സവിീസി!ല്, വനം ഡിപ്പ്യട്ടുമെനുറിത 
ഛഏുതാഞണ്ടെഖ ചുറ്റി സവേത്സരക്കാലം ജര്ല്ലോഗം 

വഫിച്ല്്” വനമമ്മങ്ങളെല്ലാം കുണ്ടു” ഇപ്പോഴും ഒരു റയ 

മാറായി കഴിഞ്ഞുക്രടുന്ന തരിം എന്. പരമേശ്വരനാണ് 

ഈ അനുമവചരിത്രങ്ങളടെ പിത്ൃതത്വത്തിന് അവകാശി 
ഏന്ന പഠഞ്ഞൊല്, അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തു പര പയമുള്ള, 

പര്ക്ടല്പം, ഈ ആഭ്മൂഹം, പുവപക്ഷങ്ങറഥം ബലവത്താ 
ിരുന്നിട്ടും, തങ്ങറംക്കു സ്തുഷ്ടമായില്ലല്ലേോ എന്ന പഫിസ്ലയമേ 
ജനിപ്പിക്കയുള്ളം ഒരു ഭഓഷാപണ്ഡിതനെന്നു ത്ുഷ്ട 
യശ്രസ്സ്സ് ഈ കലാകാരനെ സേവിക്കാതിരുന്നാലും, രസാ 

ക്മകമായ .കാല്യയസ്തൃഷ്ണിക്കാവശ്യമയെ കരു ക്കളെല്പാം സർ 

സ്വതിയുടെ ഈ ൫.പാസകനു സ്വയവേശ്യമാണെന്നുളള തു 
ജിനിവാദമാകന, ൫൫). പരമശ്വരനെറ കഥാകഥന 

ചാതുരിയിലും, നമ്മുടെ ന  ഘോരസരന്ദയ്യ ?* 
ത്തെപ്പയററിയത്ള. സജി വളം കിലും, ഹമുക്ക്” അജ്ഞത 
തമായ ഭരു അത്ഭൂുതലോകത്തിന്െറ സലോകൃസാമിപ്പൃ 

നം രൂമിപ്പ ഞങ്ങളു ചിലരുടെ നിര്ബന്ധാ മുല 
മാന്” ആത്മവിശ്വാസംക്രടാതെയധാണബെല്ിലും, സാഹിത്യ 

ഭശഗ്േപ്രവേശനത്തിന്” അദദ്ൂഹം സന്നദ്ധനായ, പക്ഷേ, 

അദ്ദേഫത്തിരെറ രധ്ലയവനസ്പരനയ്മു തന്നെ അഭ്ര 

പവമായ അജനസമ്മത। സ്വഭ ൭] ച്ചും അതു” അദ്ദേഹ ഞ്ഞിനു 

ഭപ്രംത്ഡാഹജയവകമായി ദവിച്ചിരന്നില്ലെ്കില്, സാഹിത്യ 

ച്ൃവസാഷത്തിരനന്ത് അതോടെ വിരമിച്ചു, അദ്ദേഫം 

അജഇടദ്താതനാധി മാപ്പോഴം കഴിയുമായിമന്ം രസ്ധംം 
നി] 

പലിഴണെമെനാല്ലാഒ ഒതു ഷക മററു കട വക്മ പകന്മ 

പിള, 



റ 

കെൊടുക്ടനത!ല് കേവലം ഉദാസ് നാണം ഇഴ ൭൩൦ 

കാരന്. 

ഇ “* വനസ്പരണകറഠം ”” ഷോസാഫിതൃത്തില് 

ഒരു തആതവപ്രസ്ഥാനമാണെന്നുമള തു സവിചാദമ്മകുന്നു 

ആംഗലഭഡഷയിലും മറ൨൦, തആആദ്രിക്കുന .... അരമരിക്കനന് 

വനങ്ങളുടെ നിബിഡാന്ധകരരത്തില്നിസ മേചേനു 

പ്രാപിച്ച കഥകടം ദീപശിഖകറംപോലെനിഅ തെളിഞ്ഞു 

പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് പാരശ്ുരാമേസമുദലതമായി 

ഇന്ഡ്യയുടെ സ്വ൪റ്ൂസ്ഥാനമെന്ന അപ്യയാജമധുരമായ 

വത്റ്നയും പാത്രമായ, ഈ ത്രിപാഴ്ചംഭകുടികന്റ അചും 

ബാതങ്ങളറയ വനഭാഗങ്ങം നിഗ്രഹനംചെയ്കന്ന സന്ദ 

ഭ്രാതിശയങ്ങളും, ഘോരപ്രകൃതികള, റ ൭.൭: പനസസഞ്ചഃ 

രിക്കും വണ്ണനാവിംയമാകാതെപ്പോയതു ഏത നിര്: 

ഭാഗ്യംകൊഴന്ടെന്നു നിശ്ചയമില്ല. പ്രകൃതിശാസ്രുത്ത്രെ 

അപധഗ്രഃ നത്തിന് ഇനിയും കാത്തുനില്ലേം്ട പുഷലതം 

വിതാനങ്ങദാലേം, ചിത്ൂശലഭങ്ങളാലും ദറ൨൦ ൨൨.൨ അന 

വരതം ഒരു അലോകസുഷമ ഗയ ഭൂമുഖത്തിഡ കൈ 

വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ ജന മണ്ദേഇരെ 

ശിശുവിനെ കലാമമ്മധതെനായ ഒ അസ്ധാധാരണന് 

തന്നെ ദിരഘവിത്രമത്തില്നിന്നുണത്തേണ്ടതായുട്ട്. ആ. 

മോഹനകമ്മമാണ്ട” ഒര വനസ്തരണാകത്താവ്' നിവ 

ഹിച്ചു”, കൈരളിയെ ആശ്ചയപുളകം കൊള്ളിക്കുന്ന: 

ത്തി, പരമേശ്വരന്റെറ കരാംഹ്ലാലികളില് സാഹിത്യക്ഷേര. 



ഴ്തിലെ ഒര “* പാടാത്ത മപ്പികുപോ?* ഒരു ട മാണ്ക്യയ 
ഷ്യ 

മങ്ങാവഭൂക്കേ "” “* നിഖതിയാല് നീതമായി 3, തന്നെ വന്നു 

ചേന്നിരിക്കുന്ന. ഏറ സ്ന്റേഹഫിത൯, അക്ഷയമായ 

ജു പരിമളവും ശോഭയും കൈരളിയുടട തൃച്ചേവടികളില് 

കന്നൊന്നോയ! ഭ്പിച്ചു്, സാലലദയലോകത്തെ അദ്ദേഫ 

കം രം 

പൈ 

തതിനെറ അകിരുദാസ്യയത്തിന വികഷ്യേയമക്കേട്ടെ , എന്ന 
തത ഷ്ംദ്വാക്കുന്ന. 

യ വാശ്ധാധയതയ & 4 $ 
യ ലി ക ് ഗൂ 11! ജ്യ! % [1 ല് പയ എ, 1 

റ 0! കം റ; , ; 1 യു! | രം യു രഥേ 

കടം അറ് സന്ധി വ് വര്ണ 



ചെങ്ങറത്തോടുത്ത ലെ കൊലയാന 

കഷററിഷൊനലേോ രണ്ടിലോ ആണെന്ന 

തോന്നുന്നു കോന്നിവനത്ഥിയ പ്പെട ചെങ്ങറ തക്ഷകന് രോ 

ടടത്തില് സങ്ചരിച്ലുകൊണ്ടിരന്ന ഒരു ഒററയാന്൯ കാടാനു 

യുടെ സാഭമജനകമായ അക്രമപ്രവ്ൃത്തികറം ഗവ 

ന്രിന്െറ ഗാഡമായ ശ്രദ്ധയെ ആകഷിക്കവാ൯ തുടങ്ങ 

യതു. അതിനകം അവടെെറ നാദ്ടരമായ താഡനം 

ഒുറ൨ ഹതഭാഗ്യരായ ആറീല്പരം മനുഷ്യലിലികഠം ഭയ 
നീയ മവണ്ണം മരണമടത്തെമുന്നു 

രേക്കില് തോട്ടത്തില് ആയ കൊല്ലും പതാ 

്ലേക്കര് സ്ഥലള്ജു ററാങ്കിയാ സിസ്സ്റം അനുസരിച്ചുള്ള 
തേക്കുതൈനടിലും നെ കൃഷിയം ഭനൃരംഭിച്തു. ഇത്തം 

നെല്കൃഷിയില് നൂ൨൦ നൂററിഅള്പതും മേനി ചിരുത 

അനാതിനാല് സറ്പപ്പദേശങ്ങകായ റാണ, കോന്നി, വട 

ദ്്രിക്കര മുതലായ സ്ഥലം്മളില്ഡന്നും ഒരു വലിയ കുഷ 

കഡ്രയവാഫഠം തോട്ടത്തിലേക്കുണ്ടാഷ!. കുട്ടികളും, വ്രും, 

വിവാഹിതരും അവിവാഫിതരും ഏന്ന വേണ്ട എല്ലാപ്രാഷ 
ത്തിലുള്ള വരും സ്പ്ര്പുരഭുഷധഭം കൂടാതെ അവിടെ കഷ 

_ക്കയി വന്നചേന്ന, നലേപാടം ബരുഭടമ്, മഫ്വാരവനക്ള 



ല് 
൦ ആകാരചും ബികളായ പവ്ൃതനിരകളും അരവനിറയെ 

മനഷ്യപേര്രവികളാശ ക്ഷുദ്രജന്തുക്കളം പാത്തിരുന്ന ഒ. 

ര്ഘലടസ്ഥാഠഹത്തു് അത്രയും കഷകരുടെ വരവു” ഉണ്ടായ 

ഈവ്വക്കു കൃഷിദയാടുല്ള, താത് പതംകൊണ്ടേ; അതു 

ഖററച്ചാടണ് വയവകഴിപ്പാനുകള, പ്രുയാസംകൊണ്ടോ. 

എന്തുകൊണ്ടാകണന്നു ത്ത്തുംറയുവാന് യിവ്യത്തിനിളഇു. 

ഇവരില് അധികംപേരും ആന, കടുവ മുത്തലായ. 

വന്യമൃഗങ്ങളെ ഭയന്ന് കിഴുക്കാന് തൂക്കായ മലംചരവുക 

ഉല് അവിടപച്ിടെ കുറെ സ്ഥധഭ നിരപ്പുവരുത്തി ആതില്: 

ഴറേകടംകൊണ്ട് കനട്ടാപുരകഠംകെട്ടി താമസിച്ചുവന്ന 

൨൨ വിലര് സദിവക്കത്തുകള. ് ര ക്ഷിതമായ ചില ൫൧0൦ 

ആതതുങ്ങഥം അവരുടെ ശയനസ്ഥലമായ രാത്ത്രീയില് ഉച 

യോഗിച്ഛുലന്നു. ഭതക്കിന് തോട്ടം ആഫീസര് താമസി 

ന്ന സക്കാർ കെട്ടിടത്തിനെറ നേരേ താഴ് വശമുമ്മു. 

ഇത്തരം ഒരു പാറത്തളത്തിലായിരുന്നു പണ്ട് ളൂതുചഴി 

പഠാണ്ഡപന്മോടുകൂടി! ആഅടാതൊരുവസേക്കാലത്തു സഞ്ച. 

മില്ലരീരുന്ന പാഞ്ചാലി! അവളുടെ നനഞ്ഞു ചേല തൃക്ക. 

ഡാന് വിതിച്ചിരന്നതെന്ന് ഇവിടത്തുകാർ പറഞ്ഞുഖരുന്നു. 

ഇത്ത് പരമറത്ഥമാണെമ്ടിലും അല്ലെങ്കിലും ചേലയുടെ 

ആകൃതിയില് പല നിറത്തോടുകൂടിയ വിതിയുമ്ളു വരകറം 

ഇന്നും ആ പാരപ്പുറത്തു കാട്നേന്നുണ്ടട് . കി 



ലു കൃഷിക്കായി വന്നിരുന്നവ൪ അവരുടെ ഒഭര സങ്കേ. 

തുത്തി൯ ൨൨൦ വലിയ മരക്കുഷണങ്ങറം പിടിച്ചുവച്ച് 

ആഴികഠം കരടി രാത്രികാലം മുഴുവനും തീകത്തിച്ചിരുന്നു 

രാത്രിയില് ഒച്പുപോലെ ഇഴ്ഞ്ഞുകുയരന്ന കിരു പോക. 

വാനം മനുദഷ്യപേദ്രവികളായ വനമ്പമുഗങ്ങലേടെ സാമ്' 

പ്ൃത്തെ തടയുവാനും വനത്തില് ഇതിനേക്കാഠം പററിയ 

മാശ്ഗും ഇല്ലതന്നെ. തവെകുന്നേരം അഞ്മുമണികഴ് 

ഞ്ഞാല് ഈ പ്രദേശം മഴുപനും അയ്യപ്പുന്വി ഉമിഭകറണ്ട. 

മുഖരിതമാണ്മ്. ഇടയ്മ്ിടയു നാരായേണനാമവും 

ഈശോമിശിഹായുടെ സക്കിത്തനവും കേറംക്കന്നുണ്ടറകം. 

ൃത്സവബഹളംപചോലുള്ള. ശബ്ദകോലാഫലങ്ങളു:. ബ്വയല്ി 

ചുകൊണ്ടിലിക്കു; ന തിക്കുണ്ഡങ്ങളും ഹൊക്കോക്കൊ; -- 

ഷൊരക്കാ ഏട. താളക്കൊറ്ുപ്പോട്ടേകൂടിയ മലകെറവ 

ജടെ സൃത്തഗിതങ്ങളും, കണ്ഠങ്ങളില് നിന്നും തെരുങ്ങ' 

തൈലങ്ങി! വറവഖലോടുക്ൂട! വെളിയിലോടട വുന്ന പുല 

നൃരൂധ:: രാശവസ്കാരവ്യം ഏന്ന പണ്ട ജിപരയത്തെക്ക. 

റിച്ചു ചിന്തകളില്നിന്നും മനസിനെ മന്പൃവം 

അകറദി നിത്തൂഖാനുള്ള, സകല പ്രയോഗങ്ങളും: രാത്ര! 

മില് അധികം ഇരുട്ടന്നതുവരെ അവിടെ കുറണലാരും 

കേറംക്കുവാനും കഴിയും. ) 

അച്ചു൯ കാവില് മലക൭ടെ അടിവാരത്തു അന 

വധ ഉയറവകളിത്: നിന്നും പൊട്ഠിപ്പുരപ്പെടന്ന കല്പ 
ക്തിച്ചുചാടി പഠറക്കൂടങ്ങമേയും മഭദിച്ഛു ഒചെങ്ജറത്തോട 
തആതിഷെറ മദ്യ ക്രടി ഒഴുകന്മ. അത്തു" അവിടെനിന്നും 



ര് 

ഗാലുമൈല് ക്ട താധോദുചൊന്നു വടശ്രേരിക്കരയിശ 

വച്ലൂ കക്കാട്ടാറിനോടു ചേരുന്നു. കല്ലാവും കക്കാട്ടാവം 

കൂടി :ചന്നതാണല്ലേം പാരിശുഭാമായ പബ്പാനദ് 
തേക്കിനുതോടുത്തില്ക്രട! ഒഴുകുന്ന കല്ലാറിനന്െറ തരുക 

രകത്മിലും തുളു യന്ന മലംച രവൃകളില്, ഒരാഠം പ്പൊക്ട 

ത്തില് ഇടത്വങ്ങി വളന്നുനില്ക്കുന്ന നെല്ലോലകാം, ൭ച 

സമയത്തുള്ള ഉഗ്രമായ കാററില് ആത്ഞുലയുന്നഇ 

കണ്ടാ മകാളിളക്കത്തില് പ്പെട്ട അറേബ്യന് കടല് അല 

തല്ലി തു ധണ്ടുവരികയാണോ ഏന്നു തേന്നേപ്പ്ോകം. ഇതി 

നിടയില് അവിടവിടെ ഭകോതിനിവത്തിയിരിക്കുന്ന മരങ്ങ 
മുടെ ഖരങ്ങളില് മപ്പാന് കെട്ടി അതിലിരുന്ത്' കാവല് 
ക്കാര് കലഷികഠം സൂക്ഷിക്കുന്നു. ആ കൊല്ലം വിളവെടുപ്പു 

റല സ്ൂമീിചപിക്കാറാഡതോടക്ൂടിയാട്' ഒററയാന്െറ 

ശല്യം പദ്ധിച്ഛുവന്നത്ര്. അചനെറ അക്രമം തടയുന്നത് 

നായി ആള്ലമാദ്യം കാവയക്കാരുടെ ഒപ്പി! ൭5, പാടു 

കൊട്ടു, കവണോവ്, വാണാലിടില് മുതലായ നീര്ദ്ദേ 

നടപടികം ആരംഭിച്ലു. സാധാരണയറയി വരാവളമ, 

ആനപ്പുററത്തെ ഓടിച്ചുകളയുവാന് മേല്പ്പൂറത്തെ പ്രഷേ? 

ഗങ്ങളിരല് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ധാരാളും മതിയാവും. 

പക്ഷെ ശല്യക്കാരനായ വമ്മുടെ ഒററയായെ ചി്തിരിപ്പു 

ക്കവാ൯ ഇതുകറം എല്ലാംതന്നെ നിഷ്ഫലമായി ഭവിച്ചു. 

എന്നു മാത്രവുമല്ല, അവവഡെറ ഉപവങ്ങറം ഒനിനൊന്നു 

വഭ്ധിച്ചുവരികയും ചെയ്ക. ഒടുപല് കാവല്ക്കാരില് ഒരു 

൮൯ പചെേതിമുട്ട് ഒരു ദിവസം രാത്രിയില് ഒററയാനെ 



[വി 

ഏന്നു “ അനത്തി 7? നോക്കി, നാടന് ക്ലി ചറിയ 

പകം ട്ട് രോവിക്കാന്മാത്രം നിറ ഒഴിക്കുന്ന ഒട 

ക്കാ സാധാരണ അനത്തുക ഏന്ന പറയുന്നത്, 

രനത്തുകൊണ്ടെ ഓടുന്നതിനു ക്കം റവകം ഡ്യർ 

ത്തില് യിന്നു വന്നലോ അവിടം പാക്കോക്ക' ഒറഠ 

നേ. ഉത്തര ക്ഷണത്തില് പാരെത്തെ( ് ലേകയാണ്ടചൊയ്ക്ുര . 

അവന് ഓിണ്ടുവളത്തു ശ്രത്ത മററ കൊമ്പുകഠം 

കൊണ്ട് കാവല് ക്കടരന ഇരുന്നിരുന്ന മരുത മരത്ത്തിയ 

സമശക്തികളു പ്രയോഗിച്ചു കുത്തുവാന് മടങ്ങ: 

ഭീലൃദ്യത്തെ കത്തോടക്ടിതന്നെ അതില് ഉ. ഞ്ഞായിമ നാ 

കഞ്ജു കാവേള്ിക്കാില് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന! ഷവരദ്ദേ ൪ 

00൮: ഒരുവധസ തൊച്ചു നിലപ്പേതിച്ചു. സ്വാം 

അവനെ നഅപ്പ്യോഠംതന്തെ ഒററയാഡ വകവതയ്ത. 

അതു കഴിക്തുക്, അവന്െറ കൊലവിളി അവിടമെ.ആം 

കൃ൫ററാഖകക്കൊദ്ടു. 

രന്ധധുരു൯ ഒരറയാമ൪െറ പ്രുതികാരഞ്ചുദ്യി അശാ 

ഏന്യ്യേമംവിധം വശഭ്ധിച്ചും നെല്കൃഷിഒയ കണ്ടമാനം 

ശള്പ്പ്ക്ും ചെറുരേക്കുമരങ്ങളെ കണക്കില്ലാതെ 

ഒടിച്ചും മരിച്ചും റ മനച്ലൃശബ്ദും കറം 

എടന്ന. ഭാഗത്തേയും ഓടിച്ചെല്ലവാന് മുടക്കി. ഇതിന 

ഭശഷം അവസന നടത്തിയിട്ട ളള ഏറവും ന൯ി൪ദൂദവും 

സഭഭ്രമഭുനകവും രണവുയമായ രണ്ടു ചന്ന സംഭവം 

കൂട പറയാം ചന്ര്രികയുകള, കരു സിശയില് അവന് 

പതിലുഭപാലെ തോടുത്തിഅ കടന്നു ആംപ്പാരപ്പ റ] 



കൂര പുരത്തറയെ സമീപിച്ചു.  ഗഇദിയില് ഇറമ്മിനിന്ന്* 

അവന് പറപ്പെടുവിച്ചു ** കര്ശബ്ദം ?? പുരത്ത്റയിലുണ്ടം 

യിഭന്നലക്ക മുന്നറിവു നല്കി, അവര് കൂടന്തന്നെ. 

ഭയാക്രറന്തരദയി അളത്തു്” ആററരുക്ത് കാവല്ക്കാക്ക: 

വ്തി കെദിയിരുന്ന മച്തൂനില് കയറി രക്ഷപ്പെടുവാന്: 
നിഷ്ണ്ണ്വമായ് യത്തിച്ഛും അവര് ഏണിയില്ക്രടി കയറ് 
മച്ചാനില് പ്രുവേശിക്കു നതിനമമ്ധയോി ഒററയാല് ഏണ' 

പ്ലുവര്ിത ഏത്ത! തയ്ധിക്കരംകൊണ്ട്” ബലമയോി ഏണി 
പ്പിടിച്ചുല്ലു. അതില്ുണ്ടായി ജന്ന സാധുക്കളായ നാലം. 

കവര് ഏണിയില്നിന്നു ചെരിഞ്ഞു താഴെ വിണ്ട. 

മച്ചാന് കെദിയിരുന്ന മരത്തിനു .പുറ൨൨൦ ഇറ മുറച്ചെടുത്തെ 

റികാം കത്ത മുനകുളോടുക്രട് കന്തങ്ങറംപോേലെ. 
ശിരന്നുനിന്നിരുന്ന. അതില് പത്തില രണ്ടേ വയറ. 

കിറി കടത്. ചാടി അപ്പ്യോഠംതന്നെ മൃതിയടഞ്ഞു 

ധോഷി രണ്ടുച്പേര ആ കററികളില്തനെ തടത്തും 

കിടന്നു, അവരെ അച്പായകരരായ മുറ്വക്ളേറക്ര 

അടുത്തദിവസം വിലെ കോിമ്മേക: ശപി പി 

[1 

യു നിക്ക! സ്ത 4 

ഹു 

മറയാന് ഇത്തരകൊന്ടെം തപ്ലനായല്ല, റ്റ്കം 

ദേശം ഒരാഴ്ച, കഴിത്തിരിക്കണം, ഒജദിപസം പട്പ്പുകരു: 

അവൻ തേക്ഷ]ന്തോട്ടത്തി പണിതുകൊണ്ടിരന്ന രണ്ടം 

ഓാഭ്ടനേകളേയും അതുകൂടെ പപ്പുന്മോരേയും ലച 

ആക്രമ ലു. അടുത്തു. ഇഴറക്കാട്ടില്: ങ്ങനിണ്ഞ് 



[। 

പുരതുഖ൪ി തടിയും വഖിച്ചുകൊട്ടുവന്ന ഒരു ബട്ടോനയുകെ 

ിദകനോക്ക]! അവ൯, ഏൃഗ്രമായ ഒരു കത്തൂദകാടേത്തു. 

ഏരതോടടുകട് അജാഗ്രതയായി! ആയല്ലൂറത്തിരുന്നു 

ചാപ്പന് നിലംപ്പതിച്ചും അവന് മൂരുണ്ടു രക്ഷപ്പെ 

മിച്ചു ഏമംലും സാധിച്ചില്ല, ഒററയന്െ അവയെറ 

തലയില് ചവുട്ടി! പര്പ്പുടകംപോലെ പൊടിച്തുകള ത്തു. 

അപ്പ്യോഴേക്കു കടെ പണിതുകൊണ്ടിയന്ന ആയയും ആന൯ 

ഓരാ വന്നചേറ്, സമത്ഥനായ ആനക്കാരമന്െറ 

ഒധെര്യുപ്യവമായ ൯യന്ത്രണത്തില് അവടെ ഒരു വല 

ഗജസമരം നടന്ന. ഇതിനകം ഏല പ്രവൃത്തി എടുതു 

കാണ്ടിരുന്ന രല! ക്കാർ  ശ്രരധഹംപോലെ ഒററ ധാഒണ 

_്വുതുടങ്ങി, അഭതോടുക്ട വന് കടട്ടിലേക്കു സ്ഥ 

കുറഞ്ഞും 

അടുത്ത ദിവസം പകലും അവ൯ രതോധ്യസതിരം 

ഹാജരായ, മേല് പ്രസ്ലാവിച്ച പാഞ്ചാലിപ്പാഠയരു 
മിന്നും ഒരു വിഭ്ളിപ്പുടേ മേല്പോട്ടു ചെല്ലന്നിടത്തു്' ഒര 
ഇരുകരകറം തിങ്ങി നിരന്നൊറുകനു. അവിടെ അക്ക 

ക്കര കടക്കുവാ൯ ഡിപ്പാരട്ടുമെനവു വകയായ! ൭൫ 

വമ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്”. ശടവില്ന) ല്പ്പൂ ന്മായിരുന്ന ഒരു 
രണിമരുതു വൃ ത്തില് ചങ്ങലകൊ്ള്” ബന്ധ് ല്ലി! ന 

റ രി | ലു ി. പള്ള കണ്ട്” ഒററയാ൯ വല്ലാതെ ക്ഷോഭിച്ഛും അടുത്തു 
ചന്ന വള്ളത്തിനെറ തലയ്ക് ഒര കുത്തു ജകാട്ടന്ത്തു. 

കത്തുകൊണ്ട മാത്രയില് ചങ്ങലയുടെ നിം അനുവദ്ച്ചി 
ത്തോളം ദൂര വളളം വെള്ളുത്തില്ക്ര്ൂട; ചാടിലപ്പോമവു 



ഡും അതുകഴിക്കയു് അതേവേഗത്തിരു ക അ്ങദ്ധയുടെ 

 ലിവൃഭകണ്ട് പൃര്വസ്ഥാനത്തേക്കു വരികയും ചെയ്തു, 
ഇത് ഒററമനേ് ഒൂട്ടംതന്നെ രസിച്ചില്ല. ജിവന്നമ്ള 
ഫ്ലുതോ വസ്ലുവ'നെറ പ്രവത്തനമാണെന്നു കരത് അവന് 

പിണ്ടം പൂര്വാധികം ശക്തിയോടുക്രടി വള്ളത്തില് കുത്തി. 

കരത്ിനെറ ശക്തിക്കൊപ്പിക്ഛൂു വമളം മുമ്മോട്ം പിറ 

കൊട്ടം അതിവേഗത്തില് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന. പിറകോട്ടേ, 

ഡര്ദ്ധധൊക്കെ ആനായും ഭയന്ന് അല്ലദ്മരം പിറകോട്ട, 

റ ന്തണ്ടായ'തന്നം ഒററയാന്െറ ബുഭ്ധിമോശത്താലോ- 
കളയയുള്ള, രസംകൊണേ അവന ക്ഷീണിച്ചു പരവ. 

ശനായ. ഒടുവില് സ്വല്ലനേരം ആലോചിച്ചു നിന്നിട്ട് 

ഷാപേയാനേത്തില് വള്ളത്ത/ന്െറ അടുക്കല് ചെസ് അത്് 

റൊ ൂയ്ധിക്കരാകൊണ്ടു തറയില് വല്ിച്ചുവച്ചു" കാല. 

കാ രിയംറണ്ടു ചവുരിപ്പെ;: വ കും അതാനുശേഷം സാധ- 

ഉ വ്വളിക്കാവളളള കൊലവിള് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ര്ധിജയ 

ഭാവത്തോടുക്രട]! അവന് വടം വിട്ടും സക്കാ൪ വള്ള, 

അതിനെ നാശത്തോടുക്രട! കൊലപാതകിയായ ഒററ: 

മാനെ വെദിവ.്യുകൊല്ലവാനുള്ള. നടപ്പടികറം ഗവ. 

മ്മെന്വി നന്നും കായ്ക്കുമായി ആരാഭി ച്ച. 

മല് വിവരിച്ച സാദ൨പരഡഖമകഠം തോടുടത്തി' 

കും അതിനു ചുറവപാടും ഉള്ള ജനങ്ങളെ പരിര്രാന്തു- 
ര ക്കി. കൃഷിക്കു കൃഷികറം തേ ക്ഷിച്ചു അവര. 

രുടെ നാട്ടലേക്കു മടങ്ങ, തേക്ഷന തോട്ടം ഉല്ല 



സ്ഥന്മാര്പോലും വെളിയില് ഓറങ്ങ! സായെരിക്കാരെ 

ഷധിം ഇര അവസരത്തിലാണ് ഏറ സ്ലാലനായ 

രാളെ 'അപിടത്തെ തേക്കിന്തോടം ആഫിസറായ! 

 ശിയമിച്ചുയച്ചതര്. ഇത്തരം വിഷമസന്ധികളെ നിര്: 

ഭയം തരണം ചെയ്യുവാന സമത്ഥരെന്നു ഡപ്പാര്ട 

ഒമന്൯ന്റില് എണ്ണപ്പെട്ട ഒന്ന അപവം ചിലരിൽ രള: 

യിരുന്ന അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്” ആദ്യമായി അ 

ചിട ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതു” കൊലരനേയായ ഒററ 

യ0൭൯റ പ്രായം; വലിപ്പം, വുവടടകളടെയം കൊമ്പി 

ന്െറ അളവു്, ആകൃതി മുതലായ വിവരങ്ങറം 

ശരിചാായി കണ്ടറിയുക എന്നുള്ള താധിരുന്നു. ഈ ആവ 

ശ്യ ത്്ലേക്ക് ആആ. ദ്ദേഹം ആ സ്ഥഖത്തുകാരനായ മറെറാ 

രമയും ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു് മററയാനെ നേരട്ടു കാണു 

വാ൯ പുറപ്പെട്ടു, അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഭാഷയില്തന്നെ 

ഇനി കഥ തുടരാം...“ ഞേങ്ദം അവനെ തആദ്യമായി 

കണ്ടതു” തോട്ടത്തില് വേലക്കായി വന്നതന്ന ്ലയാല 

ല്ചൂഴക്കാരിയായ പതിനെട്ട വയസ്സു പ്രായംചെന്ന ലക്ഭ്മ 

നേമൊത്ത ഒരു സാധു ബാലികയെ അപന്൯ വധിച്ച 
തിനെ വശ്ലട്ടാഠ ദിവസമായിരുന്നു. പകരാസമയം മൂരെ 

രോട്ടത്തിലുളളു. തുറസ്ത്രായ ഒരു കുന്നില് അവന് വി൪ഭയടഭ 

നിലകൊള്ള സതായി കണ്ടു. തോട്ടത്തിനം അടുത്തു 

കാട്ടിനം മദ്യ) വെട്ടിത്തെഴിമു)ു ബരണ്ടറിയിചാണ്ടു' 
അവയ നസനാരുന്നതു . ഞങ്ങഥം വനത്തില്ക്രടി ഒളി 
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വായ! സഞ്ചരിച്ചു” അവന് നിന്നിരുന്ന ഭാഗത്മെ സമീ 

പിച്ചും പക്ഷേ അതിനകം അവന് കി 

മറെയുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഏതായാലും അവന്െറ ചുലഖ$ 

കഷ്ുടെ അളവൃയകറം എടുക്കുന്നതിനു ഒരു പ്രയാസവും 

എനരിട്ടില്ലം അവ൯ സഞ്ചരിപ്പുപ്പോയ വഴികളില് ഒന്ടഃ 

യിരുന്ന വ്ൃക്ഷശിഖരങ്ങളില് ഒവനെറ മുതുക്" തൃരച്ചിമു 

നതിനാല് ഉയരവും അറിയുവാന് നെങ്ജറംക്ക കഴിഞ്ഞു 

കൊമ്പ്യകളെ. സാഡെന്ധിച്ചു ഞങ്ങറംക്കു ലഭിച്ചിരുന്ന 

ഭകഠംവികഠം പ്രരസ്സരവിരുദ്ധങ്ങളായ രുന്ന. അതുകഠ: 
കണ്ടു മനുസ്ത്സ്ഖാക്കുവാ൯ അനേ ദിവസം സാധിച്ചതുമില്ല. 

അടുത്ത ലിവസത്തെ ശ്രമത്തില് അവനെറ വാല് മുറ 

ഞ്ഞതാല്ലെന്നും കൊമ്പുകറം രണ്ടും ഒരേ സത്തില് ഉള. 

അന്നെഒയന്നും ഞെങ്ങറം കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി. ഈ വിവര 

ഒം മുടതതന്നെ ഗസാറിരു പ്രസിധികരന്നത്തിനായി 

പഴുതു! അഡയ്യകയും ആനയെ ചെടവെച്ചു കൊല്ല 
വരോേള്ള, ഗവമ്മെന വനെറ കല്പന പറകെ പുറപ്പെടു 

കയും ചെയ്ക. ഏകദേശം ഒരാട്ട് കഴഞ്ഞുപ്പപോറം 

ച്വയകോയ/ത്തമ൩്പുരാ൯ ത്ത്ചമന,; ടി ) കറണ്ടും നധമുടെ 

ററയാരനെ വെച്ചു കൊല്ല്ുവാശ വ ന്നുശണ്ടന്ത്യ്് 

വിവരം എനക്കു പഴുതിവനം മഹാറാണ! റിജു൯വു 

തിര. മന്യുസ്ണ്രലെ കററാലം എഴുന്ന ത്തൂകാലത്താണ്മ് 

തമ്പുരാശവരകഠം ഭയൃധവേടടയ്ത്യായ വയ്യ്യക്കരയില് 

വന്നുചേന്നതു്. 



എ 

പടദ്റേരിക്കരനിന്നും ഉ ദദദശാ മൈല് നിളത്തി 

ലുമ്ള ഒരു റോഡു” മണിയാഠവമുക്കുവരെ വരുന്നുണ്ട്. ആ 

സ്ഥലത്തുനിന്നും കഷ്ടിച്ചു” ഒരു മമെല് നടന്നാ ചെങ്ങ 
റത്തോട്ടത്തില് എത്താം. വലിയകോഷയിത്തമ്പുരാന്െറ 
ആനവേട്ടയില് സഹായത്തിനായി ചെമക്കോടയില്നിന്നും 

ഷിക്കാരിത്തലവനായ പുല്ിക്കണ്ണതേവയടെ മകനും, 

പീരുമേടില് നിന്നും ഡിപ്ൂട്ടി റെയിഞ്ചര് മി. വുഡ്ഡും 
നേരത്തേ വന്നുചേന്നരുന്നു. 

 ത്രരുമനുസ്സ്ിലേക്ക് ഒററയാന് ആനയെ കാണിച്ചു 
കൊടുക്കണ്ട ചുമതല എനിക്കായിരുന്നു. ആ സ്ഥല 
മെല്ലാം ന'ശ്ചയമ മ വനും വിശ്വസ്തനും ഒരു നല്ല വേട്ട 
ക്കാരനും ആയിരുന്ന മാതേവന് എന്ന ഒരുവനെ ഞങ്ങ 
മൂടെ സഹായത്തിനായി എടുത്തു. അവന് പരമസാധുവും 
മെലിഞ്ഞു മെയ്യ്യൊതു മെമു ഒരു മദദൃവയസ്തനും യയ" 
രുന്നു. നായ്ക്രളെക്കാഠം ല്വാണശക്തിയുളള നിണ്ടു ക്രത്ത 
ഒരു മുക്കും അവനുണ്ടായിരുന്നു. അവന്െറ മുക്കിനെറ 
ഗുണം വലിയകോയിത്തമ്പുരാന്െറ ആനവേട്ടയെ ഛത്ര 
ത്തോളം വിജയപ്രദമാക്കിയെന്നു പിറകെ മനസ്ത്ിലാക്കാം. 
വലിയ കോയിത്തമ്പുരാന് വടശ്ശേരിക്കര എത്തിയ ഭിവസം 
തന്നെ ഞാനം മാതേവനും്രടി തേക്കിന്തോട്ടത്തിനു പുറ 
മുള്ള ഘോരവനങ്ങളില് ഒററയാനെ അന്വേഷിപ്പു നടന്നു. 
ഒരു ഫലവും ഉണ്ടാകാതെ സന്ധ്യയോടുക്രടി ഞങ്ങാം 
മടങ്ങിയെത്തി. ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ സഞ്ചാരത്തില് ഒര 



ബഭ്ധാം പററി. തോട്ടത്തിന്െറ കിഴക്കുദാഗത്തുജ്മ ഒരു 
മലയുടെ ചരിപില്ക്രടി ആനത്താര പഴി ഞങ്ങറം സഞ്ചരിച്ചു 
ചെന്ന് മുളം കാട്ടിനടുത്തുളള ഒരു തിരിവുയ തിരിഞ്ഞതം 

ലി 

ഞങ്ങാംക്ക്' ഒററയാ൯ ദൂശ്യയമായതും ഒന്നിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 
മാതേവന് വച്ചുകാല് പെട്ടെന്നു പിറകോട്ട വലിച്ച 

പ്പ്യോഴേയ്മുചു ഞാന് അയാളെ മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഭാഗ്യ 
വശാല് ആനയുടെ പിന്ദാഗത്താണു ഞങ്ങഠം ചെന്ന്. 

അപ്പ്യോറം ഞങ്ങളും തആആനയുമായി കഷ്ടിച്ചു 2 അടി ദൂരമേ 

തു.ണ്ടായിരുന്നുള്ള. കഥ കഴിഞ്ഞെന്നതന്നെ ഞെങ്ങാം 

വിചാരിച്ചു. ശ്വാസം അടക്കി നിറ്ഗൂബ്ദുമായി കലുകരം 

പുറകോട്ടവച്ച്” അയ വളവു തിരിംത്തു” അടുത്തുനിന്ന ഒരു 

തേക്കുവൃക്ഷത്തില് കറി തേങ്ങറം രക്ഷ പ്രാപിച്ചു. 

അപ്പ്യോഠം മാത്രമേ ശ്വാസം ശരി ൭ പിണുള്ളൂ. ഞങ്ങറംക്കു 

അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട ആനയെ ക.ണാമാ യിരുന്നു. 

അവന് നിശ്ശബ്ദനായി ഒരു ചലനവുംക്രടാതെ നിലുകയാ 

യിരുന്നു. നേരം അതിക്രമിച്ചിയന്നതിനാ. ഞങ്ങം 
അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടു അവനെ ഒരപ്പിനോക്കി; ൭൪ 

ഫലവുമുണ്ടായില്ല. എന്നുമാത്രമല്ല മരുഷ്യശബ്ദും കറം 

ക്കുന്ന മാത്രയില് തല പറിച്ചെടുക്ക.ന൯ ഓടി അടുക്കുന്ന 

അവയ അചഞ്ചലനായി നില്ലയന്നതു കണ്ട് അത്ഭുതവും 

തോന്നി. മാതേവ൯ കൈഷിലുണ്ടായിരുന നാടന് കുഴി 

ലില് നിന്നും ഒരു വെടി പൊട്ടിച്ചു. എന്നിട്ടം അവന് 

അനക്കമില്ല. അധപ്പുഴോണ്ട് ടതങ്ങറംക്ട കായ്മ്യം മനസ്സി 

ലായതു്. അതൊരു പൊട്ട൯ ആനയായിരുഗന, അവനെ 



18 

ളി ട്തങ്ങറംക്ക പരിചയ വുമുണ്ടായിരുന്ന. അവന് വാദ 

 ക്ൃത്തോടട്ടത്തിരുന്നു. ഞങ്ങ മരത്തില് നന്നു ഇറങ്ങി 

അനാത്തെ അന്വേഷണം: മതിയാക്കി കെട്ടിടത്തിലേദ 
മടങ്ങി. 

അടു ദിവസം രാവിലെ പിണ്ടും ഞങ്ങഥം അന്വേ 
ഷണങ്ങറം തൂടങ്ങി. മണിയാറവ പാടത്തിനടുത്തു തലേ 
ദിവസം രാത്രി മില് ആന വിഹരിച്ചിരുന്ന അടയാള ങ്ങറം 
കണ്ടും ചുവടു പരിശോധിച്ചതില് ഒററയാനന്േറതൃതനൊ 
എന്നു മനസ്സിലായി. അതിനാല് അവിടെ കാട്ടിനുള്ളില് 
കടന്നു് [1 ഷിക്കാട്ല് തിര്ച്ചപ്പെടുത്തി. ഞങ്ങം 
രണ്ടുപേരും ജീപ്പനെ കമെകയി 2 വച്ക്ുകൊണ്ട്” അല്പദൂരം 
സഞ്ചിച്ചു. ഒഓപ്പപോഠറം കാണാം നമ്മുടെ ഒററയാ൯ 
ഇറ ാട്ടില് പതുങ്ങിനിന്നു ഉറങ്ങുന്നത്. ഉടനെതന്നെ 
വിവരം വടേരി ദരെയില് അറിയിച്ചു. ഒരു മണിക്കൂറ 
നകം റില് വലിയകോ ധിത്തനുരാനും നാനാട്ടുകാരും 
വന്നു ചേന. ഡിപിഷനാഫീസരം, ഫാറസ്സറന്മാരും 
ഗാര്ഡുകളും എല്ലാംകൂടി പന്ത്രണ്ടുപേരോളം തമ്പു 
രാനെറകൂടെ ണ്ടായി ന്ന ഞഅറം എല്ലാവരുംക്രടി 
ആന നിന്നിരുന്ന സ്ഥല ത്ത ൧9 തിരിച്ചു. ഡിപിഷനല് 

ഫാറസ്സ്' ആഫീിസരും ഞാനും ഒഴികെ മറെറല്ലാവരുടെ 
കൈയിലും തോദണ്ടോഷിയന്നു. അതില് മിക്കതും 
നാട. തോഷദകളായിരു ന. വലിയ കോയിത്തമ്പുര,ഐെറ 
ത്രോക്കു് നാത്തര൨ ഗജം 0൦ ചാ യൂന്ന ഒന്നാംതരം 
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ഇംഗ്ലീഷ് റൈഫിഠം യ്യജ്ിരുന്ന. വുഡ്ഡ്ന്െറയും 
തേവരുടെയും ചരക്കും നല്ല ൈഫിഠംതന്നെ ഉണ്ടായി ” 

രൂന്നു. ഞങ്ങളുടെ യാത്രയില്. ഒനനമതു മാതേവനും 

രണ്ടാമതു വലിയകോയിത്തമ്പുരാനും മുന്നാമതു അദ്ദേഹ 
ത്ത ന്െറ തോക്ടം ഏന്തി ഞാനും ഏറ പിറകിലായി 

മറവള്ള വരും സഞ്ചരി പ്പിരുന്നു. ഏപദേശം 200 അടി 

അകലത്തില്വകച്കു” മടതേച൯ ആനയെ വലിയകോയി 

ത്തമ്പുരാന൯ പൂണ്ടിക്കാണ്ടിച്ഛുകൊടുത്തു. പക്ഷേ തി 
മേനി തോക്ക് എന്റെറ കയ്ക്കില് നിന്നു വാങ്ങി ഉന്നംവയ്യു 

ന്നതിനിടയില് ആന താഴെ ചരുവിലേയുംയ ഇറങ്ങി അപ്പ 

ത്ൃക്ഷനായി. അന്നത്തെ വേട്ട അതോടെ അവസാ 

നിച്ചു. അടുത്ത മൂന്നുദിവസം ഞങ്ങറം തുടര്ച്ചയായി 

അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടം ആനയെ കങഞ്ടുകിട്ടിയില്ല. 

ആറാംദിവസം ടങ്ങി മപ്പാകേണ്ടിയിരുന്നതിനാല് വലിയ 

കോിത്തമ്പുരാ൯ ൭.൦ കരൈന്റാകലനായിയ്തിനു. ഏതു 

പിധവും അടുത്തദവസം ആനയെ കണ്ടുപിടിക്കണമെ സഃ 

എന്നോട് വളരെ താത് പയ്യമായി പറഞ്ഞു എന്നു മാതൃ 

മല്ല ഞാ ആനയെ കണ്ടതിനു ശേഷം മാത്രമേ തമ്പു 

രാനെ വയത്തേന്ടെതുള്ളു. എന്നും കല്ലിച്ചു. തമ്പുരാന് 

നിരാശനായി മടങ്ങേണ്ട്വജമല്ലോ എനേതത്തു് പ്യസ 

നിച്ചം, ഒററയാന൯െറ ശല്യം അവസാനിച്ചില്ലല്ലോ 

എന്നോതൂൃ) ഭയന്നും ഞാന് രാത്രി മുഴുവന് കഴിച്ചു 

കൂട്ടി. അതിരാവിദെ: എണിറവ” മാതേവരുമായി പുറ 

പ്പെട്ട. ഈശ്വരാധിനത്താല് എട്ടുമനി ആയത്ോടുക്രടി 
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ഞതങ്ങറം തആതനയെ വിണ്ടും കണ്ടെത്തി. തൂട൯തന്നെ 

വലിയകോയിത്തനുരാനെയും നായാട്ടുകാരെയും വരുത്തി. 

അന്നത്തെ സഞ്ചാരത്തില് ഉദ്ദേശം പത്തുരണി ക്രമുമ്പായി 

ത്തന്നെ ആനയെ തേഖന് തോടത്തിനു കഴക്കചശമുളള 

പുല്ക്കാട്ടില് വച്ചു് കോയിത്തമ്പുരാശ് കാണിച്ചുകൊടുത്തു. 

അദ്ദേഹത്തെ, അടുത്തു ന്ല്ലണ്ടാഡിരുന്ന തേബ്ഖാവുവൃക്ഷ 

ത്തിനെറ മരു ൭൭൩ ശാഖയില് കയററി ഇരുത്തി. 

അതിനു താഴെ ൭൫ള൭ ശിഖരങ്ങളിലും അടുത്തുനില്ലണ്ടാ 

യിരുന്ന മററ വൃക്ഷങ്ങളിലും ഓ :രാരത്തര് കയറി രക്ഷാ 

സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു. മാതേപനും ഞാനും മാത്രം രണ്ടു 

മരങ്ങളുടെ ചുവട്ടില് പതുങ്ങിനിന്നു. തന്മൂരാന് ഇരുന്നി 

രുന്ന മരത്തിഠ/ നിന്നും ഉദ്ദേശം മുന്തൃറടി അകലത്തില് 

ആന നില്ലണ്ടായിരുന്നു. പുല്ലിനു മുകളില് ക്രടി തമ്പു 

രാനുമാത്രം ആനയുടെ മുതുകു കഷ്ടിച്ചു കാണാമായിരുന്നു. 

അദ്ദേഹം തുളച്ചുപായന്ന തോട്ടാവച്കു” അവിടമെങ്ങും 

ചലിക്കുമറ് ഒജ ന്റ ഒഴിച്ചു. നിറ ഒഴിഞ്ഞ ശബ്ദ 
മല്ലാതെ മറ൨ യാതൊജ അനക്കവും അവിടെ ഉണ്ടാ 
യില്ല. സ്വല്പം കഴിഞ്ഞു” എല്ലാവരും മരത്തില്നിന്നു 
താഠ്റെ ഉറങ്ങി വലിയകോയി ണെ മ്പുരാട൯റ പുററിനും 
പഞ്ചപുച്ഛുമടക്ക] വണങ്ങി!നിന്നു. ഒരാറം പറകയാണ്ഞ്, 
തി.മേനിയുടെ ഉണ്ടതറച്ച മാത്രയില് ആനയുടെ മുതു 
കിരു നിന്നും ഒരു കട്ട പൊടി പറന്നു എന്ന്. മറെറാരാറം 
പറഞ്ഞു, വെടികൊണ്ടമാത്രയില് ആന തലകത്തി 
എന്ന്, ഇങ്ങനെ അവരവരുടെ ഭാവനാശക്തിക്കൊത്ത 
വണ്ണം ഓരോരുത്തതം ഓരോന്നു തമ്പരാനോടു വറയു 
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വാന തൂടങ്ങി. ഞാനും മാത്തേവനും തറയില് നിന്നി 

ന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. ഇതെല്ലാം കേട്ടതിന / 
ശേഷവും തനുരാന് ഒരക്ഷരം ഉരിയാടിയില്ല. എന്തെ 

ന്നാല് അദ്ദേഹത്തിനു നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു അവ 
രാരും അവിടെ യ.ഥാത്ഥത്തില് നടന്ന സാഭവം കണ്ടി 

ടടില്ലാ എന്ന്. അതേ സമയം ഒഞനയ്യൂക്് വെടികൊണ്ടി 

രിക്കണമെന്ന ബലമായ സംശയം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു. ഏതായാലും ആന നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്കു 

പോകാമെന്നുതന്നെ അദ്ദഹം നിശ്ചയിച്ചു. പുല്ലു, 

കയ റിട്ടതുപോലെ ഞങ്ങളും അദ്ദേഡത്തെ അനുഗമിച്ചു 

ആന നിന്നിരുന്നിടത്തുചെന്നു. അവിടെ ആനയോ വെട] 

കൊണ്ടതായ വല്ല ലക്ഷ്യമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആന 

പോയ താരവഴി കുറച്ചു ദൂരംക്രടി പോകാമെന്ന്” തമ്പു 

രാ൯ കല്പിച്ചു. അങ്ങനെ പോകുമ്പോഠം ആനയുടെ 

ഒരു നിലവിളി ഞങ്ങറം കേട്ട. വിണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങി 

അരമൈല് സഞ്ചരിച്ചിരിക്കണം, അപ്പ്പോഠം ഒരു മര 

ത്തിന്റ താഴ്ന്ന കുററിക്കൊമ്പില് കുറല്ു ന്ളത്തില് 

ഒരു കടത ക്കഷണം (മുങ്ജിക്കിടക്കുന്നതു് മാതേവന് കണ്ടു. 

താഴെ അഞ്ചാറ തുള്ളി രക്തവും ധിണു കിടപ്പുണ്ട: 

യിരുന്നു, ് 

മാതേവ൯ ഉടന്തന്നെ കായ്ത്ും മനസ്സിലായി. 

തമ്പുരാന്െറ വെടി ആനയുടെ വയററിലാണു് കൊണ്ട 

തെന്നും അതോടുക്രടി കടല് വെളിയിലേക്കു ചാടിയിട്ടു 
7 
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ണ്ടെന്നും അതു” മരത്തിന്െറ മകാമ്പിള് മൂടക്കിയപ്പോറം 

ആനയ്യു്ഛണ്ടായ ദുസ്സൂഫ ഠയ പേദനകൊണ്ടാണു* നിലവി 

ളിച്ച തെന്നും മാതേവന് ഞങ്ങളെ പറാത്തു കേംംപ്പിച്ചു. 

തമ്പുരാന്െറ മുഖത്തു” അദ്യം കളിയാട്യ സന്തോഷം 

സിമാതീതമായിരുന്നു. ഇതോ കൂട] ഞങ്ങാംക്കെല്ലാവക്കും 

ഉത്സാഹം വഭ്ധിച്ചു. ആനയെ ക്ഞ്ടു പിടിക്കണമെന്നുകക, 

ജോതി മോഹത്തോടെ ഞങ്ങള് യാത്ര തടന്. ഉ ലൃതിരി 

യുന്നതുവരെ ആനയെ കണ്ടെത്തുവാന് സാധിച്ചില്ല ഏത്ര 

ദ൪ര്ഘടമാ൯ സ്ഥലങ്ങളില് ക്രടിയാണ്ട് ഞങ്ങഠം സഞ്ചരി 

വൃതെന്നു പറയുവാ൯ു പ്രുയാസം. അവിടവിടെ വളരെ 

വളരെ മൂരംവിട്ട കണ്ടിരുന്ന ചില രക്തത്തുളള കളെ സൂക്ഷ്മ 

തയോടെ പരിശോധിച്ചു കാന്ടു പിടി പ്പു ഞങ്ങറംക്ക് വഴി 

കാട്ടിയ മാതേവനെറ സാമത്വ്ൃത്തെപ്പറി ഓരോ 

മ്പ്മിഷം വെല്ലംതോവം ഞങ്ങറാക്കു ബഹുമാനം വദ്ധിച്ചു 

കൊണ്ടി ഒന്നു. എന്തെന്നാല് ചില തിരിവുസ്ഥലങ്ങളിര 

ശരി പായ മാഗ്ം തുടരുവാ൯ പല വൈഷമ്യങ്ങളും നേരി 

ടിരുന്ുു” ആനകറഠറം പലവഴിക്കും അപ്പ്യോഠം സഞ്ചരിച്ച 

കാല്ലാടുകളൂഠം വിസ്ജിച്ച രണ്ടങ്ങളും ആ സ്ഥലങ്ങളില് 

കാണാമായിരുന്നു. രണ്ടങ്ങളി നിന്നും നിഗ്ലമിച്ചു കൊണ്ടി 

തന്ന ആവിയും വൃടും ആവുന്നതിനുമുമ്പായി ഞങ്ങറം 

അവയെ സമിപിപ്പിരുന്നു. ഏഏുതുവഴിക്കാണു ഒററയാ൯ 
തിരിഞ്ഞതെന്നു ഒരു രൂപവും തണ്ടായില്ല. ഈ വിഷമ 

സന്ധികളിലെല്ലാം മാതേവന് ഞങ്ങളെ വിജയപൃവം 

നയിച്ചിരുന്നു. ഒടുപില് ഞങ്ങറാ ഒരു വലിയ കാട്ടാന 
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്യററത്തിനെറ സമിപം ചെന്നുചേന്ന. വളരെ ഷഞ്ഞു 

ങ്ങളും, ഇടത്തരം വളന്നതും, വളരെ പ്രായംചെന്നതും 

ആയ ഇരുപതേറമം ആനകാം വട്ടംക്രടിനിന്നു കളിച്ചു 

പുളയുന്നു ഒരു പദത്തില് ഞങ്ങറം ചെന്നെത്തി. അവി 

ടത്തെ നനവൃളള മദ്സ്റില് ധാരാളം ഉപ്പൂര സാംശം ഉള്ള തി 

നാര൪ അതു തിന്നുന്നതിനായിടാണു് ആനകറം അവിടെ 

ക്രടിയിരിക്കുന്നതെന്നു” മാതേവന് ഞങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. 

ഞങ്ങറം വിണ്ടും യാത്ര തുടന്ു. ഉദ്ദേശം രണ്ടുമണിയായ 

പ്പോഠം ഞങ്ങറം പുണ്ക്കാട്ടില്നിന്നും ഒര പച്ചയില് 

പ്രവേശിച്ചു. അവിടെ ആഭ്യമാ ധി ഒരു വമളിക്കെട്ടിനെ 

ലുററിവളഞ്ഞു പോകേണ്ടിയിരുന്ന. വളവു തിരിഞ്ഞതും 

മതേവന് ആന എന്നു പറഞ്ഞു പുറകോട്ടു മാറിയതും 

ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പ്യോഠം അവിടെ നടന്ന ബഹളം 

ഇന്നും ഓത്ത്” ഞാന് ചിരിക്കാവണ്ടു്. രക്ഷാമാര്റ്റും 
ആരായുന്നതില് ഓരോരുത്തരും ഡ്യാപ്പതരായി. ചിലര് 

ഓടി മരത്തില് കയറാന് ഭാവിച്ചു. ചെമോട്ടയില്നിന്നു 

വന്ന തടിയനായ ഷിക്കാരിയുടെ പുറകോട്ടുള്ള പാച്പില് 

തമ്പുരാനെ യും മറിച്ചിട്ട കൊണ്ടായിരുന്നു. ഇതു കണ്ടൂ 

തമ്പുരാനെറ അടടകലൈക്ക കാടിച്ചെല്ലാ൯ വിച്ച 
മി; വൃുഡ്ഡ് ചുവടും പിഴുതു ചരിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന ഒരു 

കററപ്പുല്ലില് ചവുട്ടി വഴുതി! ബാണം പായുന്നുതു 
പോലെ താഠ്രയുട്ള കണ്ടിലേക്കു പതിച്ചു. അല്ല 

നിമിഷത്തിനുമകില് എല്ലാം ശാന്തമായി. മാദതേവന് 

സാവ ധനത്തില് വീന്ദും ആ വളവുതിരിഞ്ഞു” ആനയെ 
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നോക്കി. അവിടെ കണ്ടത് നമ്മുടെ ഒററയാ൯തന്നെ 

യായിരുന്നു. വെള മുടലള വമളികറം പറിച്ചു ത്തിന്നു 

കൊണ്ട്” അവന് ഗമിക്കുകയായിരുന്ന ആ പോക്കില് 

തമ്പുരാന് ഒന്നുകൂടി വെടിവച്ചു. ചെടിയും ഏറ ൨ചൊണ്ടു 

അപ൯ പിന്നെയും പാഞ്ഞു. ഞങ്ങറം അവനെ വിടാതെ 

അനുഗമിച്ചു. അവന് ഒരു പാറയുടെ ചരുവില് കരടി 

പോയപ്പ്യോറം ഞങ്ങറം പാറയുടെ മുകളില് കയറി, തമ്പു 

രാ൯ മൂന്നാമതും വെടിവച്ചു. ആ ക്രട്ടത്തില് ഞങ്ങളുടെ 

കരടെയുണ്ടായി യന്ന അവിവേകിയായ ഒരു ഗാര്ഡും ഒരു 

വെടിവല്ലു. തമ്പ്രാന് പറയാതെ മററാരും വെടിചൊ 

ട്ടിക്കരു തെന്നുണ്ടായിരുന്ന കശന തത്തരവിനെ അവന് 

അറിഞ്ഞോ അറിയാതയോ ലംഘിച്ചുപോയി. തമ്പുരാന് 

അവനെ ഒന്നു നോക്കി. അവന് നെടുംപാടെ പാറ യില് 

മലന്നവിണു കൈകറം രദ്ദും നീട്ടി നിശ്ചലനായി ശ്വാസം 

വിടാതെ കിടന്നു. ദയാലുവായ തമ്പുരാന് ഞങ്ങളോടു 

ഇലകറഠം പറിച്ചു അവനെ വിശുവാ൯ ആജ്ഞാപിച്ചു. 

അവനെ ഉപ്ദ്രവിക്കരു തെന്നു ഡിവിഷനാഫിീസരോടും 

കല്ലിച്ചു. സ്വല്പം കഴിഞ്ഞു” അവന് ജീവനുളള. ലക്ഷണ 

ങ്ങറം കാണിച്ചുതുടങ്ങി. സാവധാനത്തില് അവന് ഞങ്ങ 

ളോടൊപ്പും യാത്രചെയ്തു. അപ്പോടഴക്കും മണി മുന്നായി. 
എല്പാവക്കം വിശപ്പും ദാഹവും വദ്ധിച്ചു. തന്പുരാൻ 

കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ബിസ്മയറവം, ലൊജ്ുസും ഞങ്ങറം 
ക്കെല്ലാം തന്നു. എത്ര സ്നേഹത്തോടും ജാതി ചിന്തയില്ല 
തേയും ആണു” അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട പചെരുമാറിയതെന്നു 
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എഴുതി അറിഷിക്കുവാ൯ ൮൭൯൨ പേനയും ശക്തിയില്ല 

തന്നെ. ഞങ്ങാം വിണ്ടും ഒററയാനെ അനുധാവനം 

ചെയ്തു, ആ പാറക്കെട്ടില് ക്ര തങ്ങറം ഇറങ്ങിചെന്നതു 
ദൈവാധിനത്താ൯ മണിയാററിലേക്കായിരുന്നു. അല്ലു 

സ്മൂടികജലം ആററിനെ ഒ കരപററി ഒഴുകന്നുണ്ടാ 

യിരുന്നു. ഞങ്ങളെ കണ്ടമാത്രയില് ഒററയാന് ഞങ്ങളെ 

എതിരിടാന് നേരിട്ടുവന്നു. ആശയററ അവനില് പ്രതി 

കാരബുദ്ധി അങ്കരിച്ചു. പത്തുപതിനഞ്ചടി മുമ്പോട്ട 

വന്നിട്ട് പരവശതയോടെ അവന് മടങ്ങി, ഇതിനകം 

തെങ്ങ0ം ഏല്ലാവരും ഓടി പാറപ്പുറത്തു കയാ! രക്ഷ 

പെട്ടു. അവിടെ നിന്നിരുന്ന ഒരു ഇലവില് കയറി 

നോക്കിയപ്പ്യോം ആന തിരിച്ചുപോകുന്നതായി കണ്ടു 

ഞങ്ങറം വിണ്ടും പിന്തുടന്ന, അടുത്ത വളവിള്വച്ചു് 

ഒരു വെടിക്രടിവച്ചു. അതോടുക്രടി അവന് പുറകോട്ടി 

രുന്നു. അടക്കാ൯ പാടില്ലാത്ത സന്തോഷത്തോടുക്രടി 

ഞങ്ങറം തനുരാനും, റിജു തിമുമനസ്സ്ിലേയ്മൂ്ച 

കാശം ഭേദിക്കമാവ തുടര്ച്ചയായി ചീയേഴ്"സു വിളിച്ചു. 
വിളി അവസാനിച്ചപ്പ്പോഠം ആന എഴുനേററ നടന്നു 

തൃടങ്ങി. പരുന്തു റാഞ്ചി ഇടുന്ന കോഴി ദ ഞ്ഞുങ്ങളെ 

തകരപ്പൂട്ട കൊട്ടി രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന കഥ അപ്പ്യോഠം 

ഏനറെറ മഓാമ്മയില്വനം. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ 

ശബ്ദകോലാഹലം ഒററയാനേയും തത് ക്കാലം ജീവിപ്പി 

പപിരിക്കണം. പക്ഷേ അവന് എഴുന്നേറ൨ പത്തു 

പന്ത്രണ്ട ചുവടുവയ്യകഛന്നതിനകം തമ്പുര ന്െറ കുഴലില് 

നിന്നം ഒഴിഞ്ഞ മറെറാരു വെടി അവനെ ഏഎനന്നേന്നേയ്ടകച 

ത്ത 



് 

മായി നിലം പതിപ്പിച്ചു. അവന്െറ കൊമ്പുകളില് 

ഒന്നിനു 102 റാത്തലും മറേറതിനു 98 റാത്തലും ഭാര 

മുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്ര കരുത്തും വിരോധവുമുകള ഒരു ഒററ 

യാനെ എനിക്കു പിന്നീടു കാണുവാന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 

കരടിയും, വെള ത്തകുഞ്ചമും 

തിരുവിതാംക്രര് വനങ്ങളില് ആറം സഞ്ചാരമില്ലാത്ത 

ഭാഗങ്ങറം വിരളമെന്നുതന്നെ പറയാം. എഷ്ചിലും മനുഷ്യ 

പാദസ്സശമേറാിട്ടില്ലാത്ത അപൃവം ചില ** പെര് ജിന് 

ഫാറസ്റ്റ് ” ഇവിടെ ഇല്ലാതില്ല. ചെമോട്ട ഡിപിഷനില് 

പെട്ട ചെന്തുജമണി മലകളിലും കോട്ടയം ഡിവിഷനില് 

പെട്ട കാന്ത മലയിലും മനുഷ്യ്യ൯ ഇതുപയ്യന്തം കണ്ടുപിടി 
ച്ിട്ടില്ലാത്ത ഭുഗ്ലൂമവനവിഭാഗങ്ങറം കിടപ്പുണ്ടെന്നു പറയ 
പ്പെടുന്നു പവതാരോഫണകതുകികളുടെ പയ്യചേക്ഷണ 

ത്തിനായി ഈ ഭാഗാ വിട്ടുകൊണ്ടു” എനിക്കനദവമായ 
കായ്യങ്ങളിചേക്ക പ്രവേശിക്കാം. കിഴക്കന മലകളിരു 

മിക്കവാവം തെക്കെ അററം മുതല് വടക്കേ അററംവരെ 

തൊട്ടുതൊട്ടും അല്ലാതെയും കാപ്പിയും, തേയിലയും, 
റബ്ബവം കൃഷിചെയ്യപ്പെടുന്ന തോട്ടങ്ങം കാണാവുന്ന 
താണ്. ഇവിടത്തെ റിസര്വു” വനങ്ങളെ ഒരു മററാ 
സമുദ്രമായി ഉപമിദരൊമെ്കില് ഇത്തരം ത്േരേട്ടങ്ങളെ 
അതിലുള്ള ഓരോ ദ്വിപ്പായി ചിത്രണംചെയ്യുന്നതില് 
വലിയ അസാംഗത്യമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഈ വന 



ങ്ങളിലെല്പാം പല തരത്തിലുകള ദുഷ്ടമൃഗങ്ങം നിവസി 

ക്കുന്നുണ്ട്. ചില പ്രത്വേകകലേങ്ങളില് കാരോ തരം 

പക്ഷികഠം പടിഞ്ഞാറന് കരകളിലുള്ള പാടങ്ങളിലും 

സമുദ്രതിരങ്ങളിലും വന്നിറങ്ങാവമളതൃപ്പോലെ ആന, 

കടുവാ മുതലായ കാട്ടജത്തുക്കളും ഉ൭ഴംപററി ഓരോരോ 

സ്ഥലങ്ങളില് സത്ചരിക്കാവണ്ട്. മൈസൂര് മുതല് മഹാ 
മേരുവരെ കാലാകാലം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആന 

പ്പററങ്ങളെ ഞാന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വനത്തിലുമ്ള അരുവി 

കളിലും, തടാകങ്ങളിലും വേനല്ക്കാലത്ത് വെക്ളം കുറയു 

കയും ചിചേടത്തു്” നിശ്ലേഷം വററിപ്പ്യോകുകയും ചെയ്യാ 

വണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ കാട്ടുതിപിടിച്ചു” തൃണവഗ്ഗ 

ങ്ങളും തരുലതാദികളും നശിക്കുന്നുമുണ്ടട് . ഇങ്ങനെ വെള്ള 

ത്തിനം തിററിസ്സറാധനങ്ങാംക്കും ഓരോ സ്ഥലത്തും സംഭ 
വിക്കാവള്ള വൃദ്ധിക്ഷയമനു സരിച്ചു” മൃഗങ്ങളും ഓരോരോ 

ദിക്കിലേക്കു നിങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാട്ടജാതിക്കാരായ 

ഉരാളി, പണ്ടാരം, വേട്ടവ്വ൯ മുതലായ “മനുഷ്യമൃഗ?? 

ങ്ങളും വനത്തില് അലത്ഞൂതിരിഞ്ഞു” കരയാമകളെ 

പിടിച്ചും, കിഴങ്ങുകറം മാന്തിയെടുത്തും, തേന്, കുന്തി 

രിക്കം, കോലരക്ക്” മുതലായ ചെവവനവിഭവങ്ങറഥം ശേഖ 

രിച്ഛും മറ൨ മൃഗങ്ങളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാവണ്ടു്. 

അങ്ങനെ മനുഷ്യരും ക്ഷുദ്രമൃഗങ്ങളും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടി 

രിക്ഷന്ന വനങ്ങളില് ഇവര് രണ്ടു ക്രടടരുടേയും സംഘട്ടനം 

സുലദഭമല്ലേ എന്നും അതുമൂലമുള്ള ആപത്തുകഠം സഹായു 

മല്ലേ എന്നും ജിഥ്ഞാസുക്കളായ വായനക്കാ൪ ചോദി 

ല്വേക്കാം. അവരോട്ട് എനിക്കു പറയുവാനുള്ളത്” ഇത്ര 

നു 



ഹിം 

മാത്രമാണു. സയ൯സിന്െറ ഇതുവമെയുക്ളു സകല 

കഴിവുകളും പ്രദര്ശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജനന്ദിബിഡ്ധമായ 

പരി ഷ്കൃതച്ചടണത്തില് . സൈക്കിറം, മേടട്ടോര്കാര്, 

്രാന്സ്റ്റോര്ട്ടബസ്ത്സ്, ലോറി, ആകാശ വിമാനം മുതലടയ 

യന്ത്രപ്പിശാചുക്കളില് നിന്നും, അതുകക്ളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന 
വെകിളിപിടിച്ച മനുഷ്യരില് നിന്നും അനുനിമിഷം സംഭപി 
ചുകൊണ്ടിരിക്കുന ജിവനാശങ്ങളേക്കാഠം എത്രയോ ചയ 

അിയ ഒരു നാശം മാത്രമേ തന്നുകൊഴ്ുത്തു് സ്വതന്ത്രരായി 
വിഹരിക്കുന്ന മാംസദോജികളാ ൭ ദുഷ്ണമൃഗങ്ങളില്നിന്നും 
നിരുപദ്രവികളായ മരുഷ്യ്യക്കണ്ടാവുന്നുള്ള. മൃഗങ്ങളുടെ 
സ്വൈരവിഹാരത്ഞെ മനഃപൃവാ വിഘാതപ്പെടത്തുന്നു 
ദുഷ്ണബുദ്ധികളായ മനുഷ്യരെയാണ് അവററ സാധാരണ 
ഉ പ്രരപിക്കാവള്ള തൂ. ചിലപ്പ്യോം അവഷയടെ ജിപര ഷോ 
പരിശ്രമ വഹളത്തില് അകപ്പെട്ട് നിരപ്പരാധികളായ 
അപൃവം ചീല പാനമന്മാരും മൃതിയടഞ്ഞു :ശൃന്നുവരാം. 

എങ്കിലും മൃഗങ്ങളുടെ പ്രുവൃന്ത് സാഹസികന്മാരായ 
മോദ്ദോർ ഡ്രൈഖറന്മാരുടേതിനേ ൨ കാരുണ്യയമേറിയ 
തായിരിക്കുമെന്നുളള തില് പക്ഷാഡം മില്ല 

നന 

ഒരു ദിവസം രവിലെ ഞാന് പുനദൃരിന: പത്തുനാ 
ദിക വടക്കു കിഴക്കായുളള ചാലിയം റിസവില് : കാക്ക 
പെൊന്നയം"?” എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നും മടങ്ങി കരിപ്പുന് 

വ. തോട്ട് ഗാര്ഡ് സ്ക്നേഷനിലേക്കു വരികയായിരുന്ന മുഭം 
കഴിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ഖനി അവിടെ ൭ മള തുകൊണ്ടാണു' 
ആ സ്ഥലത്തിന്” കാക്കചൊന്നയം എന്ന പേരുവന്നത്, 



യി ൧. 

സാഷിത്യകാരനാരായ സഹ്ൃദയന്മാര്പോല്ും തല കനിച്ചു 

പോകത്തക്കചധം തന്മധത്വമുമള പേരുകറം സൃഷ്ടിക്കു 

വാന് കാട്ടുജാതിക്കാക്കുള്ള പാടവം ഒന്നു വേറെതന്നെ 

യാണ്ധ്ം. വൈശ്യനഴികത്തു മി, രാമവമ്മതമ്പാ൯.ഫാഠ 

സ്പ൪ ആയിരുന്ന കാലത്തു് ഒരിക്കത്. ഒരു കാട്ടാനയുടെ 
ആക്രമണത്തില്ഡിന്നും അട്ടേ ഥത്തിനു ഓടിരക്കപ്പെടേണ്ട 

തായി വന്നു. ൭൭ ഓടത്തില് അദ്ദേഫം ഒരു പാറയിമുട്ടി 

വിഴുകയുണ്ടായി. ഇന്നും തആആ പാറയെ “ തമ്പാ൯മുട്ടിപ്പാറ്? 

എന്നാണ് കാട്ടജാതിക്കാര് വിളി ച്പുവ ന്നതു്. ഈ 

പേരുകറഠം തന്നെയാസ് കാലക്രമത്തില് സക്കാറിനെറ 

അധികൃതമായ റിപ്പ്യോര്ട്ടുകളിലും സ്ഥലംപിടിക്കാറളള തു. 

ഞാ൯ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വഴിക്കു നാലടിയോളം വിതി 

ഒ ഒന്ദായിരുന്നു. ഇരുവശവും ഒന്നര ആറം പൊക്കത്തില് 

[ മൂ [ ലി ഥ് ്) 

ഷി ധാ ് ി ക്കു 
എന്ന സ്ഥലറ്യം കടന്നു അപ്പം മുവ്വോട്ടേചെന്നപ്പോഠറം 

മൃഗ്രനായ ഒരു കു:വാ എനി ദഭദിമുഖമായി മിന്നിത്തിദ 

വളഉന്ര നിന്നിരുനു. ഞാ൯ വെരുകുഴി 

അന്ന പീത്യുള, വരകളോടുശ്രി പിയില് കിടക്കു നതു 

കണ്ടു. അവന് ജള൦വെയിലേറവ മയങ്ങക യായിരുന്ന 

ആ സമയത്ത് അപിടെ കടുവാ കാര മെന്നുമര പ്രതി. 

എനിക്ക് അശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതിനാല് 

എനെറ കണ്ണകഠം എന്നെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്നൊരു 

തോന്നല് ആല്ധം എനിക്കുണ്ടായി. തീക്കനല് എട 

ക്കാ൯ ചെല്ലുന്ന ചെചൈതല് പോലെ ഞാന് വിലേ 

കമില്ലാതെ വീണ്ടും കടാവായെ സമീപിച്ചു, ഏക 
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ദേശം 20 അടി അടുത്തപ്പോഠം ഞാ൯ ധരിച്ചിരുന്ന 

ബൂട്ട്സിനെറ ശബ്ദും അവനെ ഉണത്തിയിരിക്കണം. 

അവന് സാവധാനത്തില് എഴുന്നേറവനിന്ന് വാപൊ 

ളിപ്പു കോട്ടുവായിട്ടു. അവന് വഴിയുടെ ഒരു വശത്തു 

പുല്ക്കാട്ടിചേദ പിന്നീടു ചാടി മറയുകയാണുചെയ്തുതു്. 
അപപ്പോഠം ശൃന്പിക്ക് പ്രജ്ഞ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയോ 

എന്ന് ഇപ്പോഴും പറയുവാന നിവൃത്തിയില്ല. എന്തെ 
ന്നാല് എനിക്ക് ഓമ്മവീണഃപ്പാറം ഞാന് വെരുകഴി 
വയലില് കൃഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരന൯ മുരുഗനെ പാത്തിരുന്ന 
പുരത്തറയില് ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാന൯് കട്ന്ഭതു”. ഒരു 
കാവ്യം നിശ്ചയമാണ്. ഉടലിന് ഏകദേശം ഏട്ടടി 

നിളം ൭ ണ്ടായിരുന്ന ആ ല്യാഡ്വം അതുപയ്യന്തം മനുഷ വ് 
മാംസത്തിന്െറ രുചി അറിഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല. 

ഭാവനാസമ്പന്നരായ കഥാകൃത്തുകഠം അവരുടെ 
ഹൃദയമുശയി ൪ വാത്തെടുക്കുന്ന സംഭൂമജന കമായ ചില 
രംഗങ്ങറം ഇനാത്തെ പേരെടുത്ത സിനിമാതാരങ്ങളെ 
കൊണ്ടു്" അഭിനയിപ്പിച്ചു കാണിക്കുമ്പോ. അവ കാണി 
കുഠാക്ക വിശ്വസി ദദവാന് നിവ്ൃത്തിയില്ലാത്തപിധം അത്ര 
അചൃട്ട താവഹമായി തോന്നാവണ്ടു് . ഈ അടുത്തകാലത്തു 
കൊല്ലം സിനിമാതിയേറററില് എനിക്ക് അത്തരം ഒരു 
സാഭവം കാണുവാനിടയായി. ഭ്രദലാകസുന്ദരിയായ ഒരു 
ദാസിയില് അനുരക്തനായ അവളടെ കാമുകന് കോളും 
മഴിയ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അദ്ധാരാര ത സ്വഗൃഹത്തില് നിന്നം 
അവളുടെ സമിപത്തേയ്മും, ക. പ്രയാണത്തില് മതിമറന്നു: 
മതിലിനരികെ യുള്ള ഒരു മരത്തിര വമ്മിപോചെ തുങ്ങി 
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ശ്കിടനന ഒരു വലിയ പാമ്പിന്െറ വാലില് പിടിച്ചു 

മതില് ചാടിക്കടക്കുന്ന രംഗമായിരുന്നു അതര്. അവിടെ 

ക്രടിയിരുന്നവരില് പ.ലരും ഇതൊരു അതുദൃതസംഭവ 

മയി കരുതി. എനിക്കു അതില് ഒട്ടം അതുഭുതം തോന്നി 

യില്ല. ഒരു ടിപസം ഞാന് എടമണ്ണൂരിന് അടുത്തു ളു 
അയിരനല്ലര് റിസര്വില്ക്രടി ഗുപ വഴി 

വിട്ട് അല്പം അകലെയുള്ള ഒരു കുഴിയിൽ ഒരു മൂടു നല്ല 

ലൂരല് വളന നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു. കിഴങ്ങോടുകൂടി അതു 
പിഴുതെടുക്കവ ൯ ഞാന് വഴിയില്നിന്നും താഴോട്ടിറങ്ങി 
കുഴിയിലേയൂ്ഛ ചെന്നു. അപ്ല്പോഠം അതിവയെറ മറവില് 
ബലിഷ്ഠടനായ ഒരു ചടയ൯കരടി പുറവകഥം ഇളക്കി 

തിന്നു കൊണ്ടു നില്ക്കുന്നതു കുണ്ടു. ഭയപരവ ശനായി 

ഞാന് പുറകോട്ടാടി. ആ ഓട്ടത്തില് അല്പം മാശ്ശ 

ഭൂംരം വന്നുപോയതിനാല് വഴിഷിലേയ്യ ച ടിയ 

വാന് നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു ദുര്ഘടസ്ഥാനത്താണു" 

ചെന്നുചേന്നയ്. അതിനാള്൯ അവിടെ നിന്നിരുന്ന ഒരു 

ചെറുമരത്തില് പിടിച്ചു മുകളിലോട്ട് കയറി വഴി ലിലേ യ്മ 

ചാടേണ്ടതായിവന്ന. വഴിയില്നിന്നു കൊണ്ട് താഴെ 

കഴിയിലേയ്മ കണ്ണോടിച്ചപ്പ്ോറം കരടി എന്നെ പിന്തുട 

രുന്നില്ലെന്നു മനസ്സില .യി. കറച്ചാരാശ്വാസം തോന്നി 

എങ്കിലും നെററിത്തടത്തില് കരൂടി സ്വേദകണങ്ങാം നീര് 

ചൂലേ :പറലെ ഒറുക നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാന് പാക്കററില് 

നിന്നു കൈലേസ് എടുത്തു മുഖം തുടയ്മ്ാന് ഭാവിച്ചു. 
അച്ഛേ്യോഠം എനെറ ഉള്ള കൈകളില് രക്തം പുരണ്ടി! 

ക്മന്നതായിക്കണ്ടു് ഞാ൯ അത്ഭുതപ്പെട്ട അതേ തുട 
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ന്നള്ള അന്വ ണത്തില് ഞദന് വ്ൃഗ്രതഷോടുക്രടി 

പിടിച്ചുകയറിയ തൈവ്ൃക്ഷത്തില് തലകിഴംയി തടിയോടു 

പറഠിക്കിടന്നിരുന്ന സിര്ദ്ദോഷിയയ ഒരു പാമ്ധിന്െറ 

തലയും ശരീരവും നിര്ദ്ദയമാവണ്ണ്ം തടിയോടുചേത്തമത്തി 
മ്മന്തിയാക്കിയ കഥ മനസ്സിലായി. എന്റ പ്രഥമ 

പിടിത്തം ഭാഗ്യവശാല് പാമ്പിനെറ തലയ്ലചഛതന്നെ 
ആയതു എന്െറ ആയുസ്സിന്റെ ബലമെന്നേ പറയ 

നുള്ള. സവശക്തനാഷ ജഗല് പിതാവിന്െറ കാണ്ട 

മേറിയ കൈകറം എപ്പ്യോഴും നമ്മേ വലയം ചെയ്തിരിക്കു 
കയാണെന്തള്ള തിനു ഇതി ൯ക്കവിഞ്ഞ ലക്ഷ്യം എന്താണു 
വേണ്ടതു്, അതിനുശേഷം കരടിയില് നിണം ഏളപ്പം 
രക്ഷപ്പെടേണ്ട മാര്ഗ്ഗങ്ങളെ കറിച്ചു ഞാന് ആലോചിച്ചു, 

ഒരു തിപ്പെട്ടി കൈവശമുണ്ടെങ്കില് കരടിയ! നിന്നും രക്ഷ 
പ്രാപിക്കാം. തിയെ ഭയപ്പെടുന്നത്ര കരടി! മറെറാന്ന! 
നേയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. രോമം വളന്ന ചടപിടിച്ചുകിഃ 

ക്ഴന്ന അതിയെറ ശരിരത്തില് തിപ്പെടികോല് രച്ചിട്ട: 
ലത്തെ കഥ പറയാനുണ്ടോ 

കറവൃക്കാരസ വെ ത്തകുഞ്ഞും ഒരു കരടിയുമായ് 

കയ്യനയത്തില്വച്ചു നടന്ന ഗൂസ്ലിയെ സംബന്ധിച്ചു 
വിപരങ്ങറം വളരെ രസാവഹമായ. വെടൃത്തകഞ്ഞു* 

ത്യ -, % ഇപ്പ്യോഠം ജീവച്ചിഠിപ്പുണ്ടോ ഏന്ന് എനക്കു നിശ്ചയ 
മില്ല. ഞാന് അവന അവസാനമാധി കണ്ടതു' ഏട 

സ്ത 

വഷത്തിനുമുമ്പാഴിരുന്നു. കാടിലെ വഴികറം അറിയുന്ന 
തിനായി ഞാന് അവനെ പലപ്പോഴും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു 

് പ് ഴി ല് പോയിട്ടുണ്ടു'. അവന മരുഷ്യരൂപി! ആണെമിലും 
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അവന്െറ തല വെ൨റം൦ ഒരലങ്കാരത്തിനുമാത്രം ഉളള താ. 

യിരുന്നു. ഭയത്തെക്കുറിപ്പോ അവന ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്ത! 

കളുടെ ഭവിഷ്യൃത്തിനെക്കുറിച്ചേോം യാതൊരു പചിന്തയം 
അവനില്ലായിശന്നു. അവന് പരേതനായ മി കെ. പി, 
രാമന്പിള്ളയുടെ വക സ്ഥലത്തിനത്തുദ്ള തെണ്ടു 
തോട്ടിനെട തിട്ടയില് വച്ചു് ഒരു കരടിയെ കണ്ടുമുട്ടി. കണ്ട. 
മാത്രയിൽ കരട। അതിന്െറ മു൯കാലുകഠം രണ്ടും കൈകറം. 
പോലെ ഉയത്തി പി൯ കാലുകളില് നടന്ന് വെളുത്ത 

കുഞ്ഞിനോടടുത്തു. തത്തരക്ഷണത്തില് അവനും കൈകറം 
ചിടടത്തി ഫയല് മന്മാര് ദഗോദായില് മപ്പടിച്ചു നില്ക്കു 

ന്നതുപോലെ തയാറെടുത്തുനിന്നു. അവന്െറ കണ്ണുകഠം 
കത്തിപ്പെയൊട്ടിക്കുവാനും മുക്ക് പറിച്ചെടുക്കുവാനും കരടി 
നിടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കരങ്ങളെ അവന് ശക്തിയാച തട്ടിമാ 
ററിക്കൊണ്ട് ന്നു. അങ്ങനെ കുറെനേരം കഴിഞ്ഞമപ്പാഠം 
മണ്ടുപേരും കടന്നു പപിടിക്രടി. അതോടുക്രടി അപര് തട്ട 
യില്യിന്നും മറിഞ്ഞു” താഴെ തോട്ടില് വിണു. വി ഴ യോ 
ടക്രടി എങ്ങനെയോ വെളുത്തകുഞ്ഞിഒനെറ നീണ്ടടകെയ്* 

കരടിയുടെ ഉണ്ണ്ണാക്കിര അകപ്പെട്ട. സാധുമൃഗത്തിന്ത് 
എങ്ങനെ എങ്കിലും വെളത്തകഞ്ഞിനെ കൈ വെരിക്കെ 

ടടത്താവധ മത! എന്നായി. അവന അതു സാധിച്ചു. 

പിന്നിട് ഒം നിമിഷംപോലും അവിടെ വില്ുച്ാതെ കരടി 

കനം മാനും] ഓടി മറഞ്ഞു. വെളത്തകഞ്ഞിന്െറ 

മൂക്കും പ്പ മുന൯ഡിരകളിലെ പല്ലം പോയി, പരവശനായി 

കേ. വിടെ കിടന്നശേഷം ഒടുവില് രക്തവും 

ഒലിപ്പ) .... കാണ്ട് അവ൯ സനസ്ധ്യയോടുക്ൂടി പിട്ടില് 

ചെറെ . അപനെ എനിക്കു പരിചയമായപ്പോഴും 

മുക്ഷ : .൦ പല്ലുകൊഴിഞ്ഞും ഇരുന്നിരുന്നു. 

ങ്ക വമ അപപ 



ചെന്തുരുണി മലയിലെ 

കോഴി പ്പുവ൯ 

തിരുവിതാംക്രറിലെ ഘോരവനങ്ങളില് സവപ്രധാന: 
മായ ഒന്നാണു” ചെന്തുരണിവാലി. ചെന്തുരുണിമലക: 

ളൂടെ ഒരു വശം അതിഭയ രവും മവുവശം അതിമനോ 

ഇതെവുമാണ്. ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തില് മറെറാരര്ടത്തും 
കണ്ടെത്തുവാന് സാദ്ധ്യമല്ലാത്ത അപൃവജാതി തരുലത. 

കളം, പക്ഷിമൃഗാദികളും, ഇഴജന്തുക്കളും അവിടെ ഉണ്ടു്. 

വനം ഡിപ്പാര്ട്ടമെ൯റിന്െ റ പിതാവെന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന 
കണ്സര്വേററര് ബോര്ഡിലന ധ്വരയുക്ച' ചെന്തുരുണി 

വാലിയേക്കാഠം സുപരിചിതവും, സുമധുരവും, ആയ ഒരു 
വനവിഭാഗം വേറെയുണ്ടായിരുന്നില്ലു. ഇന്ന് തിരുവിതാം 

ക്രര ഭണ്ഡാഗാരത്തെ ൩ വിശ ടം ഫ്വോഷ പ്പിക്കുന്ന ൨൮൪. 

വിനങ്ങളില് ഒട്ടം അപ്രധ:നമപ്പാത്തതും ധനസമ്പാദന 
കത്ുക'കള യ വിടേശവണിക്കകളുടെ ഇങ്ങോടളള പ്രവാ 

ഫത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒന്നാണ്” കളവു--കാരാ 
ഞ്ഞിലിവികൂയം. കുമുവു--കാരാഞ്ഞിലിക്കച്പവടം എന്നു 

പറഞ്ഞാ തടിക്കച്ചവടക്കാരപ്പാത്ത തിരുവിതാംക്രവ 
കാക്ട് അ ങ്ങാടിമരുന്നോ പച്ചുമമകന്നോ എന്ന് ന'ശ്വയ 
മുണ്ടായി രിക്കയില്പ. കബേരന്മാരായ തയൃവമുഖസ്വംമി' 

നാട;ര്, ചൊക്കലിംഗനാടാ൪, കു ഭിയപ്പുനാടാര് മുതലായ. 
പാണ്ടിക്കാര് ചെന്തു൭ണിമലകളിലെ കളവും, കാരാഞ്ഞി 
ലിയും കല്ചവംലെയ്കു ലക്ഷക്കണക്ക!ന പണം സധ്ധാഭ: 
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ശീരന്നുണ്ടട് . കളവുവ്ൃക്ഷത്തില് നിന്നും, കാരാഞ്ഞിലിവൃക്ഷ 
ത്തിത്വിന്ും ബോറംഷസൈഷ്ധചില് അറത്തെടുക്കുന്ന തുരുപ്പു 
ടരികഠം ചുര പനിക്കും മറ൮൦ നമ്മുടെ നാട്ടില് ആധികം 
൭.പയഷോഗ്ക്കാറില്ലെമ്കിലും അയല്രാജ്യമായ പാണ്ട് 
ദേശത്തു രചയുംള്ള പ്രിയം സീമാത് തമാണ്. നിറങ്ങ 
ളോട് സ്വത പ്രത്പത്തിയുള്ളു പാണ്ടിക്കാക്ക്” അരുണ 

പണ്ണുത്തോടുക്രടിയ പ്രസ്തുത ഉരുപ്പുട കളില് അതിമോഹം 
നത സ്വാഭാവികം മാത്രമാട്ന്'. ഇവക്രടാതെ 

ചെയ് എന്ന പേരായ മറെറാരു ജാതി വൃദവും 
ച ാടന്റില സമൃദ്ധിയായി വളരുന്നു. വൃക്ഷ 
ഞതിനെറ ചേധിതയസന്നു സ്ഥലനാമം ഉണ്ടായോ അതല്ല 

സ്ഥചനാമത്തില്നിന്ന വ്ൃാത്തി്ന് പേരുണ്ടായോ ഏ, 
ന്നത്ര” ആ വിഷയത്തിലുളള്, ഗവേഷങചടുക്കളുടെ തിരു 
മറനത്തിനായ! പിടുന്നു. കുളവ്യ, കാരാത്തിലി, ചെദംര.ണി, 
ഗന്ധകാളി മുതലായ അപൃവയാതി വൃക്ഷങ്ങളും, കോഴി 
പ്പുപന് കരിനാഗാ, മണ്ഡലി, ചേനത്മണ്ടന് മുതലായ ര്; 

അജഗരര്ള്ലെ മററു ക്രുരജന്തുക്കളം ഈ ഘോരവരത്തില് 

ാർ്വേമുട്ടു്, ചെന്തരരഭണ ആ൨വ൦ കളു ്മപ്പ് ത്ആവ൮ഃ 

തെന്മലയ്യച് മുകളില് ഉള്ളു കം: സന്ധിപ്പി 

ട്ടാണ് കല്ലടരയാറായ! ആ മുടിക്കായകാ; ലേക്ക് വഗ്ഗുമക്കു 

അത്. ശെനി ഒനെ ശത്രൂബദധ ഖല്ന൯ിനു സംരക്ഷിക്കു 

വാനായി മലകളുടെ കിഴക്കെ അത തിത്തിയില് കമ്പാകുമാഭ! 

മുരധ വാക്കു കാന്മുമചവരെ ഫരിഫരപുത്ര പ്രതിഷ്ഠയള്ള, 
എട പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങം ഉ വയില് ഒരെണ്ണം കുളത്തുപ്പ 

യില് ം സ്ഥിതിചെയുന്നത്ു്. കണക്കനുസരിച്ചു” ത്ത 

പിതാംശ്ദിനെറ തെ കംവടാടളള നീളം 17 മൈഖാ 

ണെജിലും മേല് പ്രുണ്ലാവിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷത്രങ്ങറം 
തമ്മില് വഡനചാസികളായ കാണെക്കാരുടെ കാട്ടുവഴി; 



അനുസരിപ്പ് എട്ട നാഴികചിതമുദക അകമേയുള്ള 

എന്നു പറഞ്ഞാ പക്ഷേ, പലരും വിശ്വ; ധിക്കുകയില്ല- 

യിരിക്കും. കുളത്തുപ്പുഴ ക്ഷത്രം മുതല് കിഴുക്കു പാഞ്ചി 

വരെ ല്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ചെന്തുരുണി മലകളില്ക്രട! 

പതിനെട്ടു കയററം കയറിയാല് ചെമാട്ടയിലുള്ള കുട്ടന്സ. 

സ്വളക്ളിമേട്ടില് ചെന്നെത്താം. 

കുളത്തുപ്പുഴയില്നിന്നും ഏകദേശം അഞ്മുനാഴ്കു 

കിഴക്കായി റാക്ക്വുഡ്സ്” എന്ന പേരുളള. ഒരു തേയില 

ത്തോടമണ്ട്. ആ തോട്ടത്തിലേക്കുള്ള, റോഡു” ചെത്തുരുണീ' 

വനത്തില്ക്രടിയാണു പോകുന്നതു". കയററവും ഇറക്കുവു 

മായി വളുഞ്ഞൊടിഞ്ഞുപോകുന്ന പ്രസ്തൂത റോഡില്ക്രടി 

യുളള, മനുഷ്യസഞ്ചാരം അത്ര സുരക്ഷിതമല്ലെങ്കിലും പ്രകൃ 

തിയുടെ ആരാധകരായ ചിന്താശിലന്മാക്ട കണ്ണിനും, 

കാതിനും, കരളിനും ഒരുപോലെ ആനങ്ടപ്രദവും ആലോ 

ചനാമൃതവുമാണ്. വദിനിളെ ഇരുവശവും കാണപ്പെടുന്ന 

സുരഭിലസുലളിതസുമങ്ങറം, ഛാനാപഥത്തിനു തല്്യമാഷി 

അന്തരീക്ഷത്തെ ആവരണംചെയ്കിട്ടുളള. ചതാമണ്ഡല 

ജം, നിശാദേവിയുടെ ക്ചശംഭങ്ങാംപോലെ മന്തി 

നില്ലുള്ള, കരിമ്പാറകറം, ഘങ്കാരത്തോടുക്രടി നുരല്ഛും 
പ്രതച്കൂം ചാടിയോടിപ്പോകുന്ന മനോഹരകല്യകറം, 

ശൂവണമധുരമായ രാഗങ്ങറം പാടുന്ന ഭംഗിയേറിയ പക്ഷി 

കറം, ചുളം വിളിക്കുന്ന താടിക്കാരായ ഭയങ്കര ശിങ്കള 
ഞ്ങറം, പടഫധ്വന] മുഴക്കുന്ന വേഴാബ്പല്, ഗര്ജ്ജനം 
കൊണ്ടു് ദിഗന്തം പിക്ന്ന വ്യാഡ്മങ്ങറം എന്നുവേണ്ട. 

എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത കാഴ്ചകളും, ബ്ദധ്വനികളും 
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മുക്ക് അവിടെ അനുനിമിഷം കാണുവോ കേോം൪ 

വാനും സാധിക്കും. പ്രസ്തൂത റോഡില്ക്രടിയുളള എടറെറ 
സഞ്ചാരവേളകളില് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് അനു 

രവപ്പെട്ടതും എന്െറ ജീവിതകാലത്തില് വിസ്തരിക്കുവാ൯ 
അസാഭ്ധ്യമായത്ും തആയ ചില സംഭവങ്ങളെെക്കുരി ച്ചാണ്ട് 

ഇന! പറയുപാന്൯ന് ചോകുന്നതു'. 

ഒര ദിവസം രാവിലെ ഞാന് കളത്തുപ്പഴനിന്നും 
റാക്കുവ്യഡ് ഡിലേക്കു പോകകഷായിരുന്നും ഏനെറകൂടെ 
അതി] സമത്ഥനായ ഒരു ഷിക്കാരിയും ൭ ണ്ടായിരുന്നു. തോട്ടം 

ബാണ്ടുറിയില് ഉള്ള ഫാക്ഛറിയും കഴിടത്തു” അവിടെനിന്നും 

ഏകദേശം രണ്ടുമൈല് ദൂരത്തിയ ആകാശത്തെന്നോണം 
സ്ഥതിചെയ്യുന്ന തോട്ടംവക കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക ഞങ്ങറം 
ഉല്ലാസമായി യാത്രച്ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സൂയ്്യന് കിഴക്കു, 
മലകരുടെ മുകളില് തചകുട്ടവറന് ആരംഭിച്ചത്േയുള്ള. 
അരക്ടെമരു ദ്ൂധാശ്രട) സ്ചരി്ലുകഴിഞ്ഞപ്പോഠം ഒമുങ്ങ 

ഉടെ ഇടതുഭാഗത്തുക്ള, ഒരു ക്രിംചാറേയുടെ മുകളില് ഒരു 

പൂളംവിളി കേട്ടു. ഏന്െറ ഷിക്കാരിസ്റ്റേഫിതന് സൂക്ഷിച്ചു 
നോക്കിയിട്ടു എന്നെ കൈകൊണ്ടു തമ്ളി മുന്പ്പിലാക്കിയ 

തിനുശേഷം ശിവം നടക്കുവാന് പറഞ്ഞു. ഞെങ്ങാം മാടി 

ഓടിയില്ല ഏന്ന മട്ടില് വളരെ വേഗം നടന്നുതുടങ്ങി. 

പത്തുന്ൃറടി പോയിരിക്കണം, അപ്പോഠം റോഡില് 

തത്ങറം മൃളംവിളി കേട്ട സ്ഥാനത്തു് ഒരു ഭയമര കാക്കോ 

ടക൯ വാലുകത്തിനിന്ന്” ഞങ്ങളെ നോക്കുന്നതായി കണ്ടു. 

ഇനി കക്കല്ലം, കായ്യം കുഴപ്പത്തിലായി, എന്നു പറത്തു 

കൊണ്ട് ഏനെറ സ്നേഹിതൻ സധൈയ്യും തോക്കും ചുണ്ടി 
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ത്രിരിഞ്ഞുന।ന്നു. എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്െറ പിമ്പില് 
ജാഗ്രതയായി നിന്നുകൊള്ളു വാനും കല്ലിച്ച. അല്പം കഴി 
ഞ്ഞെപ്പപോം ആ മൃഗ്രജന്തു ത്തും ഉരതി] വരുന്ന 
ബ്രണ്ടന്െറ ബോട്ടപോലെ ഞങ്ങളെ സമിപിക്കുന്നതായി 
കണ്ടും ഉത്തരക്ഷണത്തില് എനെറ സ്നേഹിതനെറ കഴ 
ലില്നിന്നും അവിടമെങ്ങും കലുങ്ങമാവ് ഒരു വെടിപൊടി. 
അച്യുത! രാമാ!! നാരായണാ !! ഗോവിന്ദാ! ഏന്നുളഃ 
വിളികളാല് ഞാന് ഭഗവന്നാമങ്ങം ശ്വാസം വിടാതെ 
കണ്ണുമടച്ചു” ഉരുവിടുവാന്൯ യ്ുടങ്ങി. എത്രനേരം ബ്യ്യോന 
ത്തില് കഴിഞ്ഞുക്രടി ഏന്നു നിശ്ചയമില്ല. ഏകാഗ്രത 
പണ്ടു ഭഗവത് സ്ക്ോത്രം ചെയ്യുവാന് സസോരബഘഹ്ലത 
യുള്ള പട്ടണത്തേക്കാഠം സംഭരാന്തജനകമായ കാനനം 

തന്നെയാണുത്തമം. എന്െറ സ്നറേഫിതനന്െറ കുഴലില് 
നിന്നം ഒഴിഞ്ഞു മറെറാരു വെടിയുടെ ശബ്ദും ഏന്നെ ധ്യദന 
ത്തത്നിന്നും ഉണത്തി, ഞാന് കഞ്ണ തുറന്നപ്പോറം കണ്ട 
മാഴ്ച അതിദയനീയമായി രുന്നു. നിര്ച്ഛുഴിയ'ല് പെട്ട 
പെൊങ്ങതഠികാംപോലെ ഒരു ഉരഗവിരനും അചനെറ 

“ഇഷ്ട'പ്പാണേശ്ചരിയും റോഡില് കിടന്നു വടം പുളയുന്നുണ്ടാ 
യിരുന്നു. അല്പസമയത്തിനളളില് അപര് നിശ്ചേഷ്കരാി. 
പത്തുപതിനഞ്ചു നിമിഷങ്ങറംക്രടി ഞെങ്ങറം അങ്ങിനെ 
അവിടെത്തന്നെ നിന്നു. മൃുതരായ ദന്ഖതികമെ അനു 
മിക്കാന് സന്താനങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ലെന്ന ബോദ്വ്യമാക 
തിനുശേഷം ഞങ്ങറം അവയെ സമിപി ൮. തആടന് 
പാമ്പിനു 16 അടി നിളവും 14 ഇത്ചു വണ്ണവും തൂ ണ്ടായി 
ഒന്നു. കരിനിറം പണ്ട അവറെറ ഷഴൃത്തിനു മുകളിപാഷി 
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കാളിംഗ്" ബെല്ലിന്െറ ആകൃതിയില് കറുത്തു മിനുത്ത ഒരു 
മാംസപിണ്ഡം വളന്നര നിന്നിരുന്നത് അവന്െറ പൃവായി 

മുന്നു. ആ ഭാതി പാമ്പുകളെ കോഴിപ്പുവന് ര്മൃന്നു വിളി 

ക്രന്നത്ര് ഈ പ്ൃവുള്ള തൃകൊണ്ടാസതി. ആട്ട്, കോഴി, 

മുയല് മുതലായ സാധുജീവികടളെ ഇവന പിടിച്ചു ഭക്ഷി 

ക്കുന്നു. ക്ൂട്ടപിരിഞ്ഞുപോകാതെ ഇണയെ അടുത്തു നിറു 

ത്തുന്നതിനായിട്ടനണ് ഇവന് ക്രട്ക്കുടെ വലുളംവിളി 
രറമ്ള ത്, ഇവന്െറ കടിയോ, വിഷം വമിക്കുന്ന ഉ ക്ലാ. 

സമേ ഏറവകഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഒരു ജീപിയും രക്ഷ 
പ്പെൂടാറില്ല. തോക്കുള്ള വര്പോ ലും ഇവനെ കണ്ടാല് ഓടി 

രക്ഷപ്പെടുവാന് ത്രമിക്കുകയല്പാതെ ഇണയെ ഭയന്ന് 
വെടിവച്ചിടടവാന് ധൈയ്യപ്പെടനില്ല, അന്നേ ദിവസം 
എന്െറ ധ്യയാനത്തിന്െറ ഫലധമായിട്ടോ അല്ലെില് 
ഹാക്കാരിയയ അകവ്ഖടിക്കാരനെറ സ 
ഞാന് രക്ഷപ്പെട്ട എന്നു പറഞ്ഞാല് കഴിഞ്ഞല്ലൊ. ഇനി 
ചെന്തുരുണിപവനങ്ങളില് ഞാന് കണ്ട മറ൨ രണ്ടു മൂന്നിനം 

പഠന്മുകളെക്രടി വണ്ണിക്കാം. 

നല്ല “*: ബ്ളൂബ്്കാക്ക് ?? മഷിയുടെ നിറത്തില് 
ഒതൃറേഴ്ടിയോളം നിളമുള്ള ഒരു ജാതി പാമ്പുണ്ട്. കരി 

നാഗം എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നതു”. അതിന്െറ 
തല പരന്നതാണ്ട്, കഴുത്തിനുമുകതിലായ ! ഒന്തത്തിനെറ 

നിറത്തിലുള്ള. ഒരു അദ്ധാചന്ദ്രക്കുലയും അതിനുണ്ടായിരക്കും. 

അല്പം വിട്ടുവിട്ട് ശരീരത്തിനു ചുറവം വെള്ള വരകറം. 
കാണാഠ. ആളു കളെക്കണ്ടാല് അതു” വാല്കത്തിനിന്നു് 
പിഷഞ്വലേ പരത്തുവാന് തുടങ്ങം. ഇതേ ഇനത്തില്. 
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ചെറജാതി പാമ്പുകളും ഉണ്ട്. കരിവഴല നന്നും, വഭ 

കഴപ്പ൯ എന്നും ത്ത് അതുകളെ. വിങ്ളിക്കാവള്ള. തു്. 

അതിന്െറ കടി ഏററാല് കയ്യില് കിടക്കുന്ന വള കഴററി 

എടുക്കവാ൯ വേണ്ടിവരുന്ന സമയത്തിനകം കടിയേററ. 

ഞ്ആൂറം മരണമടയുമെന്നുടള, തിനാലാണ്ട് അതിന് 

വളകഴപ്പന്?? എന്നു പേരുണ്ടായതെന്ന് ചിലര് പറയാ 

വണ്ട്, ഇതുക്രടാതെ ചടിത്തലയ൯ന് എന്നൊരു വറ്റു 

മുണ്ട്. അതിനെറ തലമാത്രം വെടിയെടുത്തു' ഒരു സ്ഥല 

ത്വല്വാല് ഒരു തവ കത്തിയിരിക്കുന്നെന്നേ തോന്നു. 

 ചട്ടിത്തലയന൯് സാധാരണ ഒന്നൊന്നര മുഴിമേ നികൂമുള്ളു.. 

അതിന്െറ കടിഷേററാല് മരിച്ചില്ലെ്കിലും അതുകൊ 

ന്ദ്ൂള്ള വ്രണം മരണംവരെ ശദ്യയംചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. 

ഇനി ചേനത്തണ്ടന് എന്നൊരു വഗ്ലുമുണ്ട്. പേരുകൊണ്ട് 

അതിന്െറ പുറം ചേനത്തന്ടുപോലിരിക്കുമെന്നു്” ഉഹ് 

ക്കാമല്ലേോ. ഇതിന് പത്തു പന്ത്രണ്ടടി നീളും കാണു. 

മന്ദഗതിക്കാരനാടന്. പക്ഷെ, പളി കുടിക്കുനതുപോലെ 

കടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിലൊന്നു ഒരിക്കല് ഒരു വെരു 

വിനെ വിഴുങ്ങന്നു് എഷിക്കു കാണുവാ൯ സംഗതിയായി. 

ചേനത്തണ്ടുനെര ചമ്മംകൊടുണ്ടാക്കിയ മനോഫരമായ 

ഒരു ബെല്ററ് ഏെറ ഒരു ര്യേഗ്ലോ . ഇ൯ഡ്യ൯ 

സ്നേഹിതന്. ഇന്നും യരിച്ചുവ പന്നു. മേരുവിവരിച്ച പാമ്പു 

കുളേക്കാറം വലുതും ഭയംരവും ആൃയ “ദുബാ കന്സ്ിക 

ററരീ എന്നപേരില് ദേവികളുത്തു കാദ്നാറുള്ൂളു മരിനം 

പെരുമ്പാമ്ചിഭനെക്കുറിച്ചു” ഇന! മരവസരത്തില് പറഞ്ഞു 

ഭകാള്ളു 2൦. 



കാടമാ൯വേട്ട 
കരനത്ൂ൪ കാർഡൈറര ഫാക്ടറി മാനേജരായിരുന്ന 

ബ്ട്ള൪ എം. ഏ. ( ഓക്സണ്) എന്ന ഒരു യൂറോച്ച്യ൯ 

പത്തുപതിനാ൨വ കൊല്ലങ്ങറംക്കുമുന് പ്പ്” തിരുവിതാംക്രര് 
പനങ്ങളില്, കടമാന് വേട്ടയ്യ്യായി വനാുന്നു. അദ്ദേഹം 
മുമ്പു” ബ്രിട്ടിഷ്ഗവമ്മെന്വവക തോക്കുനിമ്മാണശാല 

യിലെ ഏററവും വലീയ ഒ്ലേഗസ്ഥനായിരുന്നതുകൊണ്ട് 
നമ്മുടെ സക്കാർര് അഭ്ദേഹത്തെ ഒരു ഗവമ്മെന്റത്ഥി 
യായി സ്വികരിച്ചു സഴജസ്തുമയി വേട്ട ആടുവാന് അനു 
വദിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്െറ താമസത്തിനും, വേട്ടയ്്ചം 
ഭവണ്ട ഒരുക്കുങ്ങറം ചെയ്തുകൊടുക്കേണ്ട ദരം സ്ചവാദാ 

വികമാഷി ഫാറസ് റ൨ ഡിപ്പൂര്ട്ടുമെന്൨ ഉദ്യോഗസ്ഥ 
ന്മാരുടെ ചമലില് വന്നപേന. ആ ഡിപ്പാട്ടുമെ൯റിലെ 

ഉയന്ന സ്ഥാനങ്ങളിരാസനന്നം ലുമതലകറം അങ്ങനെ പടി 

പടിയായി മറിഞ്ഞു” സായ്ക്റിനെറ വേട്ടയും സകല 
ഏപ്പടുകളുടേയും ചുമതല ഒടുവില് എനെറ സ്റ്റേഫി 

തനായ ഒരു ഫാഠറസ്ററരുടെ ചൃമലില് വന്നു തങ്ങി, 

അന്നത്തെ പവേടുക്കാരുടെ സംഘത്തില് സംബന്ധിക്കു 

യാന് അവസരം എനിക്കുമുണ്ടായി. ധ്വരയുടെ താമ 

സന്തിനം വേട്ടയും മായ! അച്ചന്കോവില് വനത്തിലുള്മ 

& കകോടുക്കയം "" എനാ സ്ഥലമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തതു. 

ഇതിലേയ്യ്യായി കോട്ടക്കയത്തിന്െറ തെക്കേക്കരയിര 

ബംഗ്ലാവു മടത്തില് മനോഹരമായ ഒരു പണ്ണശാല നിമ്മി 

ച്ചിതന്നു. മലംകാണികളാഴിതന്ന അതിനെറ ശില്പി 
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കഠം. ഈറകൊണ്ടു നിമ്മിക്കപ്പെട്ടിരന്ന ആ ചെറു 

പണ്ണശ്രാല ഏതൊരു തപ്പുശാ സ്തു വിദശ്ധമ്മെറയും മുക്ത 

 കണ്ഠമായ പ്രശാസയ്യുക്ച അഹമായിരുന്നു. കോട്ടപോമെ 

വളഞ്ഞുകൂള. വലിയ പാറക്കെട്ടുകളുടെ നടുവില് ആമു. 

കരു ജലാശയം ൭ഒളതിനാലായിരിക്കണം ആയ സ്ഥമ. 

ത്തിന് 4“ കോട്ടക്കയം?? എന്ന പേരുണ്ടായത്. ഒ 

ത്തില് നിന്നും നിദഗ്ലുമിച്ചിരിക്കുന്ന അച്ഛുസ്റ്ടികജലം അമ 

വിയിലെ പാഠറക്കെട്ടകളില് തട്ടിത്തകന്ന്' നരയും പ്രത്യ 

മായി കുതിച്ചുപാഞ്ഞിരുന്നു. നാലുപാടും നോക്കിയാല് 

നോക്കെത്താത്സവിധം ൭യരമുളള. പര്വതശ്ശംഗങ്ങളും, 

അതിനെറ സാനുക്കളില് അന്ധകാരമയമായ കാന്ത: 

രവും, പവതങ്ങളുടെ മുകാംപ്പരപ്പില് മിക്കുവാവം സമ 

നിരപ്പില് പച്ചപ്പരവതാനി വിരിച്ചതുപോലുമള. പുലം 

കട്ടും, ഇടയ്ക്ക യ്യുക” ഒമാട്ടക്കുന്നുപ്പോലെ തആആകാശം യു്പു 

നിന്ന്രനന പാറക്കെട്ടുകളും അവിടെ ദ്ൂശ്യമായിരുന്നു. 

പവതയിരകളു ടെ വന്ചരിവുകളില് ഒന്നിനുമേൽ ഒന്നായ് 

കമ്പകം, തേള്, ഈട്ടി, കടമരം മുരുലായ വിലയേറിയ 
പ്ന്തരുക്കാം വളന്നനിന്നിരുന്ന. ഏററവും മുകളില് 
നിന്നിരുന്ന 'വന്വ്ൃക്ഷങ്ങഠം മലയുടെ അടിപാരത്തില്നിന്ന 
നോക്കുന്നവക്ക് ചെവുചെടികഠംപോലെ കണ്ടിരുന്നതില് 
നിന്നും മലയുടെ ഉയരം ഉയഫിക്കാമല്ലേം. ഞെങ്ങറം ഒരു 
ഭിവസം രാവിലെ കാപ്പികുടിയും കഴിഞ്ഞു" ധ്വരയോടുക്ൂടി 
കടമാ ൪ വേട്ടയ്മ്രയി മല കയവവാന് തുടങ്ങി. ഞങ്ങ 
ളോടുകൂടി രണ്ടു മൂന്ന ഗാര്ഡുകളൂം ആയുധപാണികളായ 
അഖബ്ഖോ൨ കാണിക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. നീരൊഴുക്കുള്ള 
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സ്ഥലങ്ങളില് ഇരുപുറവും നിബിഡമായി പളുന്നനിന്നി” 
ഒന്ന രറക്കാടകളി ൪ക്രട! ഞങ്ങറം സഞ്ചരിച്ചു. അവിഭെ: 

വപ്പ് ഞങ്ങളുടെ പകതി രക്തവും കാട്ടപുഴുക്കറം. 

(അദുകഠം) നററിക്കളിച്ഛു. ഉനേക്കു ഈക്കില് ഘനത്തില്: 

ഉന്നുമുതത രണ്ടുവരെ ഇഞ്ചെ നീളമുള്ള ബഘുസഹസം: 
പുക രക്തപാനാസക്തിയോടുക്രടി, വാലു തറയിചേഃ 

ഇരുറ പത്താഗ്രങ്ങളിലോ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതുവഴി 

കടന്ന പോകുന്ന ജിവജന്തുക്കളെ പിടികൂടടപചാ൯, തലയും 
ഒ൭ഠി നിലൂന്ന കാഴ്ച അതിഭയങ്കര മെന്നേ പറയഷേണ്ടു. 

മ്മം കാാത്തപക്ഷം അവ നമ്മെ പിടിക്രടന്ന കഥ 
0 അവിയുകയേ ഇല്ല. നമ്മുടെ കാലിലോ അതുവഴി 

ശരിരത്തിന്െറ മറരവല്പ ഭാഗങ്ങളിലോ കുടി ഉറപ്പില്ല 
കഴിഞ്ഞദത അവിടെ ഇരുന്ന് രക്തം കടിച്ചു” ഞെറേപ്പൂഴം 

പോലെ വിത്തുരുണ്ടട് നിലംപതിക്കുന്നു. കടിച്ച കോറം 
വായി നിനും പുഴപ്പോലെ ഒഴുകുന്ന രകരുപ്രവാഹം 

ല്യേരെയും അന്ധാളിപ്പിക്കും. മല കയററത്തില് കന്നി 

അയ്യപ്പന്മാരാണെങ്കിൽ അവര് മൂ൪.ഛിച്ചു നില-പതിക്കും. 

അല്ലാതുള്ള വര് ഈ രക്തപാനകിടത്തെ പറിച്ചുകളഞ്ഞു” 

കംവാിയില് വല്ല ഇലക്കഷണമോ കടലാസു തുണ്ടോ 

ട്ടിച്ചു രക്തപ്രവാഹത്തെ തടഞ്ഞുനിറുത്തും. പുഴ്ുക്കറം 

രാം ഉളളു സ്ഥലത്തു് കനിഞ്ഞുനിന്' അവയെ വലിച്ചു 

പറിച്ുകളയുപാ൯ ത്രമിക്കുന്നത്യ് ആപ്പല്ക്കരമാണ്ഞ്. 

എന്തെന്നാല് ആ സമയംകൊണ്ട് അനേകം പുഴുക്കാം 

ശരിരത്തിനെറ നാനാഭാഗങ്ങളിലും പിടിക്രൂടിക്കഴിയും. പുഴു 

കറം ന്തല്ലംത്ത സകമയ്മുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് ചെന്നുനിന്നു: 



ര്്% 

ശരിരത്തില് കടിച്ചിരിക്കുന്ന പുഴുക്കളെ വിരല്കൊണ്ടു 
_ ഒതെറിപ്പിച്ചുകള യുകയാണുത്തമം. കാലില് മേസു; 

' ബുട്ട്സും ധരിച്ചിരുന്നാല് പുഴുക്കളുടെ ശല്യത്തില് നിന്നു; 
കുറെ ഒക്കെ രക്ഷപ്പയെടാമെമ്മിലം കാലില് കുടി ഉറപ്പു 

കിടക്കുന്ന പുഴുക്കളെ എളുപ്പം എടത്തുകടയുവാനുക്ഷ 
വൈഷമ്യം അതുമൂലം വദ്ധിക്കുകയേയുള്ളം ഏതയാലും 
ഞതങ്ങറം ഈ ദുരഘടസ്ഥാനവും കടന്ന് ആ തത്തിരയം 
അജ്മിതവഴിത്താരകളില്ക്രടി വീണ്ടം യാത്ര തടര്ന്നു 
ഏുകാദേശം ഉച്പയ്യമുയ്പായി രെങ്ങഥ്രം മുകറംപ്പരപ്പിലുമള 

പുതുക്കാടിര ചെന്നെത്തി, അവിടത്തെ യാത്ര, കരടു. 
ആപതിക്കരമായി അനുഭവപ്പെട്ട. പ്പപോഴാണ്ട് ഞെങ്ങറം 
കാട്ടചപോത്തിനെറ ധമുഡില് ചെന്നു ചാടുന്നുതരെന്ന് ഒക 
അിശ്ചയവുമില്ലരയിരുന്നു. അവിടമെല്ലാം അവയുടെ ലയ 
മാറാത്ത പച്ചച്ചാണകം കിടന്നിരന്മ. വല്ല കാട്ട: പാത്തും 
വെകിട്ിപിടിച്ചു വെട്ടന്നതിനുവന്നാല് മാടി രക്ഷപ്പടു 
വാനുള്ള സദേതസ്ഥാനങ്ങളു.ം അടുത്തെങ്ങും കണ്ടിരുന്നല്ല, 
ഈവക ചിന്മകളാല് ഞത്മളില് ഭയത്തികന്റ ലറഞ്ഞുമ 
കച അങംരിക്കുവാന് ഭടങ്ങി. അങ്ങോടുടങ്കോട്ട സഞ്ച 
രിക്കും തേവേം ഭയവും ക്രമേണ കൂടിശ്ര9ടിവന്നു. അങ്ങെ. 
ജധല്ംക്ൂടി കഴിഞ്ഞപ്പം ഞെങ്ങററം നിന്നിടത്തുനിന്നും 

.ദ്രേശം തആറുവാര അകലെലായി മരു കടമാ൯പപോത്തു് 
ഏമഞ്ഞുകൊണ്ടു നില്ലയന്നതു കണ്ടു. വേട്ടയില് സൂഷ്ടദ്ൃഫ്്' 
ഇല്ലാതികന്ന ധ്വരയ്മ്” കടമാനെ കാണിച്ചുകൊടു ടു 

ഏനെറ സ്റ്റേഹിത൯ വമൃഠെ പണിപ്പെടേണ്ടിവന്യ.. 

ഭിടുവില് അദ്ദേഹം ഞെങ്ങക്ശെ ആചിടെ നി ഞി 



[1 

പരയുമായി കടമാനെ സമിപിച്ചു. കോളുനോക്കി: 

അതിനെ വെടിവയ്യക്ഛവാന് അദ്ദേഹം ധ്വരമയാടു മന്ത്രിച്ഛു. 

എന്നാല് മൃഗങ്ങളെ വെടിവയുംഛവാന് അത്ര വളരെ: 

മാല്പയ്യമില്ലാതിരുന്ന സായ്ക്ക” “സാ മട്ടില് ' തോക്കെട്ടെത്തു 
മുടച്പു ന്നനോക്കിയ സമയംകൊണ്ട് ആയുഷ്ടാനായ 

ആ കടമാന് മറെറാരു സ്ഥലത്തേക്കു മാറി അപ്പത്ൃയക്ഷ 

നായി. എന്െറ സ്നേഹിതന് അപാരമായ കോപവും: 
നിരാശയും ൃണ്ടായതില് അത്ഭൂുതപ്പെടുവാനില്ല. ഡ്വരയ്മക, 

ഭതാക്കുമേന്തി കാട്ടില്ക്ൂടി സഞ്ചരിച്ചു” കുറെ ദിവസങ്ങഥം 

ഉല്ലാസമായി കഴിച്ചുക്രട്ടണമെന്നല്ലാതെ പരമാത്ഥത്തില് 

എന്തിനേയെമ്കിലും വെടിവയ്ക്യണമെന്നുള്ള, വാശിയും: 

ചിരോധവും ഇല്ലായിരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള സായ്ഖ്റിനെറ 

വെടികളെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുമെന്നുമമ സംശയവും 

൭൯ സ്റ്റേഹിതനുണ്ടായ', ഏതായാലും ആപത്കര: 

മായ ആ സ്ഥലത്തുനിന്നും ക യുന്നതും വേഗം മടങ്ങിപ്പോം 

കാമെന്നുതന്നെ അദ്ദേഹം ന ശ്ചയിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങറം. 

മടങ്ങിവയധ്വോറം ചുഴലിക്കാററില് പ്പെട്ട് പുപ്പകഠം തല 

മല്ലി കടിയന്നതുപേലെ ഒരു വരി പ്പല്ലുകറം കുറച്ചകലെ, 

ര്ജറംക്കകിമുഖമായി ആത്തുലയുന്നതുകണ്ടും അതൊരു. 

കടമായരെറ പപാച്ചിലാണെന്നും അതിന്െറ വരവു. 

സ്സക്ഷിച്ച, നറ്റ്ബ്ബമ: യി ഒഴിഞ്ഞു ന്ല്ൃണമെന്നും അദ്ദേഹം 

ഞങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചും ശരിരത്തില് ഉളള രക്തം മുഴ) 

വനം ഏറ ടയ്യയോ ഓടി മറഞ്ഞതുപോലെ വെളുത്തു 

വിളറി ഞങ്ങളതു പലരും അചിടെ നിജ്ജീചരായിനിന്നു 

എരായി. സന യന ഒരു ഭാവഭേവും ഉമ തായി തോന്ന: 
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യില്ല. എനെറെറ സ്റ്റ്ഹിതന്െറ കൈയ്യില് ഒരു നമ്മു 
[ ഇംഗ്ലീഷ്” റൈഫിറം ഉണ്ടായിരുന്നത്” ഞങ്ങറംക്കു കുറെ. 
"ആശ്വാസം നല്കി. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ പുറകില് തളളി 
തുക്കിനിവുത്തിയിട്ട തെറ നെഞ്ചില് തോക്കും ൭൨. 
പ്പിച്ച് ജാഗ്രതയായി നിലകൊണ്ടു, ഇതുകണ്ടു' സായ്പും 
അദ്ദേഹത്തിന്െഠ തോക്കും ചൂണ്ടി ഓറക്കാലില് കത്തിയി 
ജന്ന. എന്താണു സാഭവിക്കാന് പോകുന്നതെന്നറിയാതെ 
സം/ഭമജനകമായ ആആ രംഗത്തില് തങ്ങളും ഭയപരവശ 
രായി നിലകൊണ്ടു. പക്ഷേ കാണ്ടിക്കാരെല്ലാംക്രടി 
ഒത്തൊരുമിച്ചു” " അയ്യപ്പാശരണം എന്നു വിലിതുടങ്ങി, 

എന്തിനധികം പറയുന്നു, ഞങ്ങറംക്കഭിമുഖമായി വന്നി 
മന്ന ആ കട്ടപോത്തു അതിന്െറയും തെങ്ങള ടേയും ഭല്യയു 
സ്ലിനെറ വലിപ്പം കൊണ്ടോ അതുപ്പ ശരണം വിളിയുടെ 
മാഹാത്മ്യംകൊണ്ടോ ഏന്നറിഞ്ഞില്ല തിരിഞ്ഞു മറെറാരു 
ഓഗത്തേയ്ച്ം ഓടുകയാണുണ്ടായത്ു്. കഴതക്കാർ ആരും 
അന്നെ അതിനെ വെടിവയ്യവാനും മുത'ന്ന ല്ല. വലിയ 
കോയത്തമ്പുരാ൯ തിരംമനസ്സ്റരലപ്പോപെ വേട്ടയിശ 
വാശിയും, ധൈയ്യ്യവും തന്നവും ൭൭% സമതല രണശ്തു 
നോരുടെക്രടെയോ അതല്ലെടില് വസ്പമൃഗസംരക്ഷക 
നയിരുന്ന റാബിന്സണ് സായ് പിറെ.പ്പോലെ വിദശ്ധം 
നായ ഷക്ക. രിയുടെക്ൂടയോ ഏതു ശ്രുരജന്തുക്കഠം നിവസി 
കഒന്ന വനാന്തഭാഗത്തും നര്ചം സഞ്ചരിക്കാം. അല്പാതുകൂള, 
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ഖരടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില് കടമാനെയും മറ൮൦ തറയില് 

(രിന്ധ് വെടിവയ്യ്രാനൊമേധ്വെടുന്നതു് വളരെ ബുദ്ധിമോശ 

മാണെന്നു എനെറ സ്നേഹഫിത൯ രഹസ്വമായി എന്നോടു 

പഠത്തു. ലേട്ട് ൂ൪സായ്ക്ക് ഒരു വലിയ സാഹിത്യ 

ഉസികനും എട്പ്പ 1946 ഗ്രന്ഥച്പാരായ ണത്തില് വ്യാപ്പ 

അനം ആയിട്ടാണ് ണപ്റെട ടത്ു്, വന ഞ്ഞില് ൭ ളു 

പല സുന്രകാഴ്സയകളുട്രേയും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതില് 

അദേഹത്തിന് അത്തമേ ഥു തായ്യം കണ്ടും ഏത: 

മലേം തേങ്ങഥം അന്നത്തെ വേട്ട മതിയാക്കി ഏകദേശം 

മൂന്നു മണിയോടുകൂടി! തിരിയെ കോടക്കയ ഞി മടങ്ങി 

ക്തി. അപ്പോം സായ്്യിന് കുടുവാവേട്ട ചെയ്തു 

കൊക്ളൊമെന്നൊരു മേഹേം ഉദിച്ചു. അതര് ഗവമ്മെന്റ 

നവാദം നുര അതെഴുതി വരുന്നതു ചരെ 

് ദിവസം തങ്കം സുഖമായ് കോട്ടക്കയത്തില് 

താമസിച്ചു. രൃ സമയം കൊണ്ടു രായും പകലുമ യ! ധ്വ൪ 

മൂന്നുനാലു 6 നാവലുകഠട വയി തത്തു നത, സുയംകാചങ്ങറം 

റു അരുവി, വെക്ക ട്ടം, പരറക്കെട്ട മുതലായ 

സുന്ദരകാഴ്കളുടെ ഫോട്ടോ ഫഎടുക്കുന്നത്വനു അദ്ദേഥം 

ചിനിയോഗി ചും ഒരു ഭ്ീവസം അദ്ദേഹം കാണിക്കുരെ 

യെല്ലാം കയത്തിന സ്മി 4 ചത്തു കരു പപറേപ്പൂറത്തു 

കയഠഠി നിവത്ത] അവരുടെ ഫോട്ടേം ഏടുക്കുന്നത,നൊരു 

സ്പെട്ടം അപ്പ്പോറം ഗ്ലേധെറ ഫാഠറന്ദുര സ്നേഫതന്ത് 

കരു വല്ലുത്തേ ഭീത ഉണ്ടായതാഷ! ര് ത്മോന്നി, 

കദേശാം ധ൭ കാലത്തിനു അല്പം മുദ്വാധികന്നു ഒരു 

അമമരിക്ക൯ സായ്ക്ക് നമ്മുടെ പത്തി? ഇജലന। പാത 
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ത്തനടത്തുള്ള മനോഫരകാഴ്ചകളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന 

തിനായി വനിരുന്നതു. അന്നു അദ്ദേഹത്തെ അനുഗര്! 
ച്ചിരുന്നത് ഫാഠറസ്സ്റാഠയിരുനാ മി. യു. പി. കൃഷ്ണു൯ ആയി 
അന്നു. സായ്ക്കു് ഒരു പാഠപ്പുറത്തു കയറ! ഫോട്ടോ എട 

ക്ദവാ൯ നടത്തിയ ത്രമത്തിിടയില് നിര്ഭാഗ്യവശാല് 
കാലു വഴുതി കയത്തില് നീപ്പതിച്ചു. ഡിം 
ആ പവതാദരാഹണാസക്തമന്െറ മൃതശദിരദേപാലും 
കണ്ടെത്തുവാന് സാധിച്ചില്ല. മി. കൃഷ്ണനെ സത്* 
സ്വഭാവടത്തയും, സ്നറേഹവിശ്വാസത്തേയും കുറിച്ചു് മതു 

രിക്കയിലുമള തന്റ സഹോദരി 9 സാക്ക് മരികന്നേ 
തിന്െറ തലേദ!വസം ഒരു കത്തയധ്വിരുന്നതു നിമിത്തം 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ രരണം വെറും യാദ്ൂമികമായിലനൊ 
ന്നുള്ള മി. കൃഷ്ണന് സമാധാനം സ്വികരിക്കുപ്പെടട. 
ഇത്തരം ര്ആൂടാക്രടങ്ങം വപ്രതും സംഭവിച്ചുപോയ: ല്ലാ 

യേക്കാവുന്ന ദര'തങ്ങഠം ഓാത്ത്ട്ടായിരിക്കണം ഡ്ുന്െറ 
സ്റ്റഹഫിത൯ ഭഷപ്പെട്ടതു. ഏതായാലും ്സഞ്ചാംലിവസം 

ഞങ്ങഥം സാദ്രു'ദനയും കൊണ്ടു പുന്നല ഘൂ സ്ഥലത്തു 
വന്നു ചേന്ന. ആ സ്ഥലം പത്തനാപൃരത്തിനടുത്ത് വ 

ത്തോടു തൊട്ടുകള ഒരു കുഗ്രാരമാണ്ട്', അവികം താമ 

സിച്ചു” സായിനെക്കൊണ്ടു കടടവാവേട്ട ഗടത്താമമന്ഥ വ 

തായിരുന്ന ഫ്൭ന്െ൨റ സ്റ്റേഹതനെറ ഉദ്ദേശം. അധ 
സരിച്ചു ചനത്തിനകത്തു” കടുവാ സഞ്ചധിക്കാവു ഒരു 
സ്ഥാനത്തു മരത്തിനൊ മുകളില് മച്ചാന്കെട്ടി രാത്രി 
കാലം സാറിനെ അതി കയററി ഇരുത്തി വെടിവ്യു! 
ക്ഓാമമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. കടു വായെ ആകഷിച്ചൂവരു തു 
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വാന മരത്തിനു സമീപം ഒരു ആടിനേയും കെടിനിവത്തി. 
ഒൃഭ്യദിവസം രാത്രിയില് സായ്ക്ക് മച്ചാനില് ഇരുന്നു കരകം 
വലി ഉറങ്ങിധെങ്കിലും ഭാഗ്യകൊണ്ടു അന്നു കടുവാ: 
വന്നില്ല, രണ്ടാംദിവസം രാത്രിയില് തുദ്ദേശം പത്തു 
മദണിക്കമുമ്പാഷി കടുവാ തീക്കനല് പോലുകൃകു അതിന്െറ 

കറ്റ്നകുറം ഒ്വലിപ്പിച്ചുതകാണ്ടു” സായ്ക്ക് ഇരുന്നിരുന്ന മര. 
ത്തിനു സമീപട വന്നു. പക്ഷെ ത്ത സമയം ആദദുഹം- 

പുകവലിക്കുവാനായി കത്തിച്ച തിക്കുരറിയില് നിന്നുണ്ടായ. 
പ്രകാശ കീടുവായുടേയും തആടിനേറയും ജീവനെ തന്നു 

പോലെ രക്ഷിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞാല് കഴിഞ്ഞല്ലോ. 
അതോടുകൂടി! അദദദേഹത്തിമന്റ മസകരമായ ഭവട്ട അവ 
സാന്പ്പിച്ചു് സസന്തോഷം ഞ്റം എല്ലാം നാട്ടിലേക്കു 
കടങ്ങിപ്പ്യോന്നു. അതിനുശേഷം 99-ലെ ചര തൂപ്പസില 
മദ്രേ പെ ഒപ്പ്യാക്കും കുഴിഞ്ഞ മുടനെ എനിക്കു വിടും 

കോട്ടക്കയം സന്ദശിക്കു വാനുള്ള സന്ദര്ഭം വന്തക്രടി. 
ന്തൊത്ത്ടുതകുരകായ മാററമാണ്ട്' ഞന അപ്പ്യോഠം 

അവിടെ കട്ടയ്ക്ക്. ബട് ര ധ്വരയുമായി ഞെര്ങറം സഞ്ച 

രിച്ചിയന്ന ആ മഭനാഹരമലഞ്ചെധിവു' ശ്രുന്യരയുടെ വിള 

ഭൂമിചായി കാണപ്പെട്ട. ജിവജാപക്കള്ളെന്നല്പ ഒരു മൂട 
തൃണട പാലും അവടെങ്ങം കടിടിമുന്നില്ല. അഗ്നി 

ക്വവതം രപ്പാട്ടി! ട്ചാവാ? പ്രുവാഫട ഉണ്ടായി നശിച്ലു 

കിടക്കുന്ന ത വ്യഖ്ഡെമാധ ഭൂപൃദേശംഭപോലെ ൭ മലഞ്ച 
ടിവു” ഒഴ ശോണിതമണലാധണ്ലമാധി രൂപന്തേരപ്പെട്ടി 
രുന്നു. രതേ; അതൊ. ഭയങ്കര “ത രംചൊട്ചി'" ന്െറ 
അവശിഷ്യയേനൊ ത്ത ഖന്ന. തആആ മലഷ്യും ളില് നിഗ്ശുവാ 
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മായി ഗര്ഭം ധരിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ തഭാകം പ്രകൃതി” 

കേഷാദംമുലം വെരിയിലേക്ക പൊട്ടി ഒഴുകി അവിടെ 

നിന്നിരുന്ന സകല തരുലതാഭികളേയും പാറ ക്ര്കൂട്ടങ്ങളേയും 

കത്തിമറിച്ചു" മണ്ണിനടിയില് ണിന്റ്നേഷം മൂടിക്കുളകത്തു. 

ആ കാലം മലകളില് ഇങ്ങനെ പ്ല സ്ഥലത്തും സംഭവിച്ച. 

% ഉ വറംപൊടുല്?? ആയിരുന്ന തൊണ്്ൂററിഒ൯പതില് 

നമ്മുദഭട നാടില് പലവിധ നാശങ്ങറം വരുത്തിവം.) ആ. 

ശപിക്കപ്പുട്ട വെര, പ്പ്യൊക്കത്തിക൯റ യഥാര്ഥകാശണം- 

വ്യാഘ്ചത്തെ പരിക്ഷിച്ച 
വാനമന്മാര 

ആ പന്ത്ൂട്ടെു ട്ക്രാല്ു്റംക്ടമുന്പ് ി വ്വം 

ൃച്ഛത്രിഞ്ഞു" ഞാന് ഈറാപ്പടപ്ല്യ” ഫാസ്റ്റ് വംഗ്ലൂവിക്ള് 
ന്നും കള്തപ്പൂുഴയിലേക്കു ഏകനായി ചരികുരയിങുന്നു;, 
ഈററപ്പടപ്പില് നിന്നും തുട, റോഡ് ഭനടുവന്നൂര്കടവില് 
വന്നിട്ടംന്നെ” കടത്തുപ്പുഴയൂം ചോകന്നന്്. അഡിക്ം 

മനഷ്യവാസമു ൭. സ്ഥലമല്ല. ഒന്പതു മകളു നി 
മു ഈഠറപ്പടപ്പുറേഡസ് മജ ഫാരപ്പാംഗ് ദൂഭമെദ്ദിലം 
നെട്ടാഷ മയി കാണ്ടവാ൯ നിവൃത്മിയില്ലാുവിധം ൮൭. 
ഞ്ഞുപുതഞ്ഞാദന് പോകുന്നതു. തതി ഒരുവശം 
പാതാളം പോലയുള്ള, കൌക്കയും ഏതിര്വശം ൭ംബര 
ചുംടവികളായ ഗ്രിശിഖരങ്ങളു.ടെ അടിവാരം മന്ും്ല്യയാസ്ത, 



അളാര ചരിവൊപ്പ]ിച്ചു് അരിഞ്ഞു നിത്തി മിട്ടു, കല് 

ഏിത്തിയും ആന്നു. ഇരുവശവും ഉയര, ത്തില് ശാഖോപ 

ശാഖകളാഡ! വളന്ന നിന്നിരുന്ന വന് തരുക്കളുടെ പച്ചില 
ചില്ലികളും ുടയ്കിടയ്യുകചളുള. ഉ.ജ് ജംഭിതസുമങ്ങളും വിവിധ 

നിറത്തിലുടട, കനികളും ഹ്ൃടദയാകര്ഷ.കമായ മേക്കട്ടി 
എന്നോണം റോഡ്ധിനെ തികച്ചും തയയപ്ലാദനം ചെയ്തി 

രുന്നു. മനോഡഥരമായ ആ വിതാനത്തില്ക്കൂടി വെടഭിക്കു 
ധികം മരകിപിഴുന്നതുപേോലെ റോഡില് പതിഞ്ഞി 
രുന്ന ജറജബ്വ്യമാനമായ കത്രവക്രണങ്ങഠം രൂപാ 
മുതല് അറഴോട്ടമള വെള്ളിനംണയങ്ങംദപോലെ നീളെ 

കിടന്നിരുന്ന. ഇങ്ങനെ ഒക്കെ തമൃണെങ്കിലും എന്റെറ 

സഞ്ചാര മാറ്രോേഞ്ഞില് തുടരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആനം 

കടുവാ, കരട്, ചെന്താല് മുതചയേ ദുഫ്ലജന്തു ക്ളെടെ 

പുര്കിയ പുൂത്തിടേ കാഷ്ടങ്ങറം എന്നെ ഭയാക്രാന്തനാക്കുക 

തന്നെലെയ്ക്ു. അതിനുശേഷം എനിക്കുണ്ടായ ഉത്ക 

ചിക എന്നെ കരതേ കൂടുതല് നിരുമന്മേഷനാക്കിത്തിത്ു്ു. 
്തുപിധമെക്കിലും സന്ധ്യയയഛമുനു നെടുപന്തുര് കടവിയ 
ഏത്തത്സമെന്നുമ്ള, ഉത് കന്പയോടു കൂട! ഞായ പല്ലം 

കടിപ്പു കണ്ണും തുറന്ന് ചെവി വടുപ്പിടിച്ചു് മുമ്പോട്ടു 

നടന ഭോ കൊടുംവളവയ കഴിത്താൊലുടന് അല്പം 

.നിപന്നുനിന്ന൯ ശ്വാസം ശരിക്ക വിട്ടതിനുശേഷം ച്വിന്ദും 

നടക്കും ഇങ്ങനെ സഭദ്വരിച്ചു” നെടുവന്തൃര കടവില് 

നിന്നുമുളള, നാലാം മൈല്ക്കുററിക്കു സമിപമായപ്പോറം. 
ഒരു ക്കന് ഞാറവ്ൃക്ഷത്തിന്െറ ബലിഷ്ടമായ ശ്ഖര 

ങ്ങളില് പിടിച്ചിരുന്നു പൃഷ്ടമിളക്കി കതിച്ഛുകൊണ്ട് ൭൩ 



4.4 

പധി കപിപരന്മാര ഒരുതരം ശബ്ദും പുറപ്പെടവിക്കുന്ന 

തായി കണ്ടു. ഞാറവൃക്ഷത്തിനന്െറ ചെറശാഖകറം- 

ഒന്നൊന്നടയി പിടിച്ചുലയ്യകയും, ഒന്നില്നിന്നും മറെറാ 

ന്നിലേയ്യു, ലക്ഷ്യം തെററാതെ ചാടിപിഴുകയം, അവിടെ 

ഇരുന്നുകൊണ്ട് പല്ലക്രിച്ഛു് ത്രഴോട്ടനോക്കി കൊഞ്ഞു 

ണംകത്തു കയും അപ്പേ:ൊക്കെ അപകടസുചക്മായ ഒരു 

തം ശബ്ദം പുറപ്പെടവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു കണ്ടപ്പം 

ഏതോ ഒരു സംഭവവിശേഷം അവിടെപിടെയേഃ നടക്കു 

ന്നുണ്ടായിരിക്കണമെന്നു” ഞാന് ഉഹഫിച്ചു. എന്െറ ത്തൂദ്ധ 

മുഴുവണം കരങ്അന്മാരിലേക്കു പതഞ്ഞു. ഏതായാലും 

കുറച്ചുനേരം മറവില് പതുങ്ങിനിന്ന്' എന്താണവിടെ നട 

ക്കനാതെന്നു” അറിഞ്ഞതിനുശേഷം യാത്ര തൃടരാമമന്നു 

നിശ്ചയിച്ചും അടപ്പാഠം അവരില് പ്രമാണിയായ ഒരു 

വന് മരത്തില്നിന്നും താധോട്ട പക്തിറൂരം ഇറങ്ങകയും, 

ചീണ്ടു: കയറിചോകുക യും മവപടി കുറച്ചുകൂടി താഴോടിറ. 

ങ്ങകയും പിന്നെയും സ്വല്പദ്ദൂനം കയറി പ്പോകകയം ചെയ്യ 

നതായി ണ്ടും ഇങ്ങള് പല പ്രാവശ ച്ച ത്തെ ത്ത ൧ 

ണാവഭോഫഹണത്തിന ഷം അവന് റോഡിലേക്കു ഇറങ്ങി 

വന്നു. സാവധാനത്തില് വിദ്ഗഗബ്ബനായി റോഡിഒന്റ 

മവുവശത്തേക്കു നടന്നു. ഫ്ുനെറ കണ്ണുകളും ആ വഴിക്കു 

തിരിത്തു. അവന് അല്പദൂരം നടക്കും; വീണ്ടും ഞാറച്ലൂവട്ടി' 
ലേയ്ല മടങ്ങും. വിണ്ടും കറപ്പ ദൂരംക്രടി റോഡില് നടക്കും, 
ഇങ്ങനെ കുറച്ചധികസമയംകൊണ്ട് നിശ്ചചനായ, വായും 

പി്ളന്ന മലന്നു കിടന്നിയന്ന ഉ ഗരനായ ഒരു വ്യഘ്ലേത്ഞിന്െറ. 

സമീപ്പംവരെ കരുതലോടുക്രടി അവ൯ചെന്നു നില്ക്കുന്നതു. 
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ഷണ്ടു. മലധ്ചനി പിടിപ്പു വിറയ്യംന്നതുപോലെ ഞാ൯ 
ഒയകൊണ്ടു ഇള്ള വാന തുടങ്ങി. റോഡിലേയയൂ്ച മന്തി 
നിന്ന ഒരു കരിദ്പറേഡില് പിടിച്ചു് ഞാ൯ ധൈയ്യയം 

അവലാഭ്ധിച്ചുനിന്നു കണ്ണുകഥം നല്ലവണ്ണം പിടത്തി 
സംഭലസ്ഥലടത്തയ്മുച് ഞാ൯ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി. അല്ല 
രനാരതേരയ്യ്ച പുകച്തില് കൊണ്ടു ഒന്നും കാണ്മവാ൯ കഴി 
ഞ്ഞില്ല. ങ്കിലും ധനന്തരസംടഭവങ്ടാം അറിയുപാന്ളക് 
ആഗ്രഹം ഏനെ തുന്മേഷവാഠാക്കിത്തിത്തു. അല്പം 
കഴിടത്തപ്വഠം കടുവാ മചന്ന വായും പൊളിച്ചു കിടക്കു 

ന്നതും വാഠാഭത്താന് അടുത്തുചെന്നു നല്ലുന്നതും യാഥാ 

ആധ്ലംതരന്നെരയെന്ത് എനിക്ക ബോധ്യമായി. ഞാ൯ 
വിണ്ടും അക്ഷമരയാടുക്ൂടി ഭനാടടി, കുരങ്ങന് സാവധാന 
അല് കട്ടചായുടെ വടലില് തൊടുന്നതു കണ്ടു. വാലിനു 

കക്ക സമികല്ലെന്നു കര്്ന്ടപ്പ്യോറം ൫൮ ൭൭൭ ശരീരത്തി തടവി 

യാക്കി. അവിട കഴി ത്തു ചെവിക്കു പിടിച്ചു കലക്ക! 

നോക്കേ, എന്നിട്ടും വ്യഃ്ല്യം നിശ്ചലനായി ക്ടനാതേ 

യുള്ളൂ. ഇതൂയുമായപ്പോഥം ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി 

ശലകടഭശം ഒരു ഡസഗണോളം കരങ്ങന്മാര തറ ധി൪ ഇറക്കി! 
ചന്ന” വാനരപ്രമാണി ചെയ്യതുപെംലെക്കെ ചെ 

തുടങ്ങി. മൂന്നാമതൊരു സംഘം കരടടെന്മാരക്രടി കടു 

വാജ്മെ സമീപിച്ചു. അത്ജനെ വന്നവരെല്പാംകൂടി! പരി 

ശേധനകറം നടത്തികൊണ്ടിരിക്കുമ്പോറം കാണാം, നിജ്ജി 

പായി കിടന്നിരുന്ന പ്യാലചിര൯ അവനെറ ശക്ത 

കയറിയ ബാച്ലോക്കം കൊണ്ടു് ഒടിയും ഒരു പടിയും, ഒരു 

ചാട്ടവും. ആരവിടെ അലപ്പാഴചന്ടോയ ബേഹാട്ടം ഭ്ൃയിരം 



4.൪ 

യാവുള്ള അനുന്തനുപേംലും വണ്ണിക്കാന് പ്രഅസം. ഞാ൯ 

കണ്ണടച്ചു തറന്ന സമയ:൭ കാണ്ട്” ആവിടെ പ്യാുത്തെ 

യാകട്ടെ വാനരങ്ങളെയാകുട്ടെ കണ്ടില്ല, കരഞ്ങന്മാെപ്പടെ 

ഞാറവ്ൃക്ഷത്തില് ഒരു ലങ്കദമര്ദ്ദനം നടത്തു ന തായി കന്ദ 

ഞാ൯ വല്ലംരെ ഭ പ്പെട്ട്. കടടവായടെ കകകയിര അവ 

രില് രല്ലായുസ്സുകട്ടായ ഏത്രപേര അകപ്പെട്ട് എന്നു 

തിത്തുപറയുവാ൯ ന് വൃത്തിയില്ല എങ്കിലും രര ഡസ് 

യില് ഷറയുകയില്ലെന്നാന്മ് എന്െറ വിശ്വാസം. അല്ലു 

നേരംക്രദി അിടെ വിശ്രമ ച്ൃതിനുമശഷം ഒമമന് വിണ്ടും 

യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ഒഭവിധം മനസമാധാനാഭത്തോടുക്രടി 

അടുത്ത വഭൂവിലേക്കു തിരിഞ്ഞതും കുരങ്ങന്മാര് ഉഉരുന്നി 

അന്ന മറെറാരു വൃക്ഷത്തിനെറ ചുവട്ടില് മേ്ലോട്ടനോക്ക് 

വായുംപൊളിച്ചിരുന്ന മറെറാരു വ്യഘ്ലേത്തിന്െറ സമീപ 

ത്തില് അകപ്പെടയം ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഞാനും അവന്ദ 

മായി റോഡിനൊ മുക്കാല് ഭാഗാ വിതിയോളും അഷലമേ 

ഉണ്ടായ അന്നുള്ള. എന്െറ ശിവനെ തയ രംഗം ഇര്പ്പ്യാഴ്ം 

വിറയലൊടുക്രടിയല്ലാമത ഓര്ക്കുവാന് നവ്ൃയ്ചി ല്ല. 

ജീവച്ഛുവംഭപ്ോലെ ഞാന് നിന്നനിലയില്തന്നെ നിന്നു. 

അല്പം മുത്രശമം ഉണ്ടായോ എന്നു് ഭാഃപ്പാഴ്ചം സംഭമ്മം 

ഇല്ലാതില്ല. ഏന്നെ അമ്മിക്കുല്പില്വ ല്ല അരച്ചാലും 

62 വയസ്സുവരെ മരിക്കുകഷില്ലെന്നു ഇന്നെനിക്കു 

വിശ്വാസം അന്നും ഒണ്ടായിരുന്നു. അതിനാല് ബഹള 

അറം ഒന്നും കാണ്ടിക്കുപാ൯ ഞോന് ഒയുയദ്ഷെട്ടില്ല. കര 

ങ്ങിനെ പിടിക്കുവാനായി ഏകഠഗ്രതയിരു ഇരുന്ന ല്ലാം 

കാല്പെരു മാററം കേട്ട ഏന്നെ ഒന്നു സൂക്ഷി പ്പുനോക്കി. 
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ഒടധെത്്യത്തോടേക്രടി! നിരായുധനായി അടുത്തൂഭപന്ന പുരുഷ 
കേസ്പരിരയെ ജ്വലിക്കുന്ന കണ്ണുകളോടുക്ൂടി അവന് 
വിണ്ടും യോക്കി. ചിറികറം പിടുത്തി, പല്ലം കിരിച്ചു” 
മാത്ജാമന ചിറവന്നതുപോകെ; വികൃതമായി ഒന്നമറ്!. 
അപ്പ്യോരം നാളും പേരും വാദിക്കാതെ ചീന്തി തിന്നാടെ 
എന്നു കൂട! ഞാന് പറഞ്ഞുപോയിഃല്പ എന്ന സംശയി 

ടന്നു. ഉടഖിന൯ന ഏകമ:രം എട്ടടിയോളും നിരമുണ്ടായി. 
രുന്ന മു.ഗ്രനായ ആ ഡ്യാഡ്യം തീക്കനല് പോലെ ജ്വലിച്ചു 
കൊടഴികുന്ന കണ്ണുകറം എന്നില് വിനും എടുക്കാതെ 

 ചീരറിക്കൊണ്ടു” ഒമ്ത രണ്ടു പുവട്കഠം പുറകോട്ടുവച്ചു” 
താഠൊിയുക്ള കൊക്കുയിലേയ്യുച്ഛ ചടി മറയുക വരണുചെയ്യതു്. 

ചിചാലസായ വാനരത്താനെ പിടിക്കുവാന് ബുദ്ധിപ്പ 
യോഗം നടത്തിയ വ്യാഡ്ഥു ത്തിന് ഇത്തരം ഒരു ബുദ്ധി 

മേദശേം വരുവാനുള, ഹേതു എന്തെന്നു എനിക്കു മനസ്സി 
ലാരയില്ലു മൂഗങ്ങളി!൪ ഉമുന്റെറ കെൌശലത്തെക്കറിച്ചു 

മത്രമേ താന് കേട്ടിരുന്നുള്ള പക്ഷെ അന്ന മത്തെ സംഭ. 

ഖത്തിനുശേഷം എനിക്കു മന സ്ത്രീലായി ബുദ്ധിപ്പയോഗ 

ത്തില് കടുവായും ഒട്ടും പിന്നാക്കുമല്ലെന്ന്. നിരായുധ 

നായി ധൈയ്യസമേതം കടുവായെ പ്പിടിക്കുവാന്ചെന്ന 
എന്നോട്ട്” മല്പിടുന്നതു” ഭോഷത്വമാണെന്നു അവന് മയ 
സ്ത്രലാക്കിയിരിക്കണം. 



“ബോ കണുസ്്രിക്ററര് 

രഗവദ്റുങ്ങളില് ദ്ബോ കണ്സ്രു' ൪” എ ന്നറിയ. 

പ്പെടുന്ന പെരുമ്പാമ്പിനെക്കുവി ച്ചു വളുരര പേര് കേട്ടു 

കാണുകയില്ല. ഇത്ത് കോഴിപ്പുവനെപ്പോ ലെയോ. കുരി 

നാഗത്തെപ്പോലെയോ അത്ര വിഷമുടകതല്ലെക്ലും ആകൂ. 

ത്തിയിലും പ്രകൃത! യിലും ഗംദിരനും ഭയങ്കരനും ആട്ട് . 

വലിപ്പത്തില് ഇവനെ അതിശയിക്കുന്ന പാമ്പുകുറം വേറെ 

യില്ലെന്ന ചേനം പറയുവാ൯, ഇവനെ തൂരഗരാജ൯ 

എന്നു വിളിച്ചാല് അവയുടെ ഇടയില് വിപ്പവമുണ്ടായി 

ല്ലെയിലും ഒരു വിപ്പുവംകൂടാതെ ആ വിളിക്കു മനുഷ്യ 

സമ്മത! സിഭധിക്കുമോ എന്നു സംശധമാണ്ട്. പക്ഷി 
മൃഗാദികളില് രാജാക്കന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ട അധികാരം 

ഇന്നും മനുഷ്യര്തന്നെയാ അല്ലോ വച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുത്ു', 

ദേചികളം ഡിപിഷനില് മട്ട തുംഗശ് ദ്ര ത്ഭള്ലും 

ഉഗ്രചനങ്ങളിലും .ഇചററ ടുര്ല്പഭമയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ 

ത്ടാകങ്ങളു ടേയം., മല്യ രച്ഛ രമയും പ്രന്തേപ്രദദശങ്ങളിലുടള 

താരകളിലാണ്ട് മിക്കുവാവം ഇവയെ കണ്ണെ ആതാറുളളു തര്. 
അംബര പുംബികളായ വന്തരുക്കളുടെ ചുവടില് നിശ്ചല 
മായി കിടക്കുന്ന ഈ ഉരഗത്തെ കണ്ടാല് ആരും പ്രഥമ: 
വീക്ഷണത്തില് തിി.്പറ്യാറ് പ. വദിയ വടവ്ൃക്ഷ 

തഅതിനെറ അംഘ്ല്ികറാപോലെ ഇവററ തറനിഭ പ്പി 

മുകളില് ഭൂമിയില് നിശ്ചല ധി നിണ്ടുവഭഞ്ഞു കിട 
ക്കുന്ന കാഴ്ച്, കാണേണ്ടതുതന്നെയാണ്ത്, പമെന്ദാരിക്കരു 
ശഖേയിമലയ്യുച പോയികന്ന ഒ സംഘം  അയ്യപ്പന്മാര. 
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ഇത്തരം ഒരു മപരുയ്ഖാമ്പിനൊ പറത്തു് തആആഹാഴം 
പകം മയ്യ അടുപ്പു ക്രട്ടിയ കഥ കുന്നിഅയ്യപ്പുന്മാരു 
ടെ ഭയഭകതികറം പവഴ്ധിപ്പിക്കപാ൯ അവരുടെ ഇടയിൽ 

ഇന്നും പ്റപാരത്തിലിലിക്കുന്നുണ്ടു്. പമ്വാരിരത്തില് 

നിന്നം ഒവട്ടിയിറക്കിയ ഇലവുതടികുാം തുയ്യം ഡിപ്പോയി 

ലേക്കു മകൊണ്ടെവന്ന ഒരു പങ്ങാടത്തില് ഇതിലൊരെണ്ണം 

കൊല്ലം വേരര സഞ്ചരിച്ചിട്ടും ചങ്ങാടക്കാക്ര അതിനെ 

കണ്ടു മഠസ്സ്സിധാക്കവാന് സാധിച്ചില്ല. അവ് മി ക്വൊവം 
ഒര ചെവുത്തയിയടെ വലിപ്പം ൭ ണ്ടായിരുന്ാ. ആഹാരം 

കൂടാതെ പ്റടപ്പുടട ദതിസമത്ഥനായ ആയ സഞ്ചാരി 

കൊല്ലന്" ചങ്കാടം കംയ്ക്ടത്തതോടുക്രടി തിരവിതാംക്ര 

റിലെ മന ഭൂപിഭാഗങ്ങളില് അതിമോഫനമായ 

അഷ്ലമുടിക്കായല?ന്െറ ദക്ഷിണപൂവപ്രാന്തത്തിലൂട& 

സുപ്രസ്ഭധമായ റസിഡന്ഷിചാത്തില് പ്രദവശിക്കുകയും 
അന്ന് അത്തലെ അന്തേവ.ഡ്കളുല് ഒന്നായ ഒരു പുള്ളി 

മാ൯ പടയെ പിടിക്രടുകയും ചെയ്തു, അമ സാധുമൂഗ 

തന്െറ ഒയധസ്യവിലപപം ഗ്രൂവിച്ചമാത്രയില് സഹഫായാ 

ത്ഥം കാടിയെത്തിയ ശ്രനകവിരനെറ പപരാക്ൂരമത്തായ 

നിദ്രാഭംഗം ഭധഭിട്ട രജോധിരാജ പ്രതിപചുരുഷാലനത്തിരല 

കാഞ്മുകിയന്൯ ഇഴഷ്യാകേലു ഷിതനായി ഒരു ഭണ്ഡുമേന്തി 

കൃത്ൃസ്ഥലത്തേക്കു കടന്നുചെന്നു. ഇടതിങ്ങിനിന്നിരുന്ന 
പച്ച ലപ്പുടര്പ്പുകളുടെ വിടവുകളില്ക്രടി തുമൂച്ുകയറ! 

യിരുന്ന ഉച്ചസുമ്യകിരണങ്ങളുടെ പ്രകാശത്തില് സൂക്ഷ്മ 

ക്ൂരക്കായ ക്ത സക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന് അവിടെ നടന്നകൊണ്ടി 

ജസ ൭൭൦ഗെണഗുനകയുടാം ആശ്ചയ്ക്യ പരതന്ത്രനായി 
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ഭര്ശിച്ചു. . അതോടുക്രട] അയററം അക്രമിയായ ത്ത 

കാരക്കോഭകനെ ബന്ധിച്ചു” അവന്െറ ദേശസഞ്ചാരം 

രാജധാനിയില് മുള്ള, കാഴബംഗ്ല്ാവില് കൊണ്ടുചെന്നവ 

സ്ധാഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ആ സാധുമാ൯പേട 

ഒന്നാ രണ്ടു ഭിവസങ്ങറം മാത്രമെ പിന്നിട്ട ജീവി.്പിരുന്നുള്ളു . 

രബരിമലയ്കുടുത്തു്ള പ്പമ്പാതിരത്തില് സ്വതന്ത്രനാ മി 

ജി വിച്ചിരന്ന ആ മരഗവിര൯ കൊല്ലം അഷ്ടമുടിപ്പാന്ത 

തമില് നിര്ഭയം വിഫരിച്ചിരനാ പുള്ളിമാ൯പേടമയെ 
കയ്ക്യററം ചെയ്മുപകടപ്പെടുത്തുവാനും അതുമൂലം അപന൯ു 

ഷാഴ്ച ബംഗ്ലാവിലെ പ്രദര്ശധജീവിയായിത്തിരുവാനും 

ണ്ടായ വിധിവൈഭവം കേചലം ബാദ്ൂഥരികമെന്നു് 
ഏന്ുങ്ങടന പറയുവാന് സാധിക്കും, 

ഇവനിതു ഭവിക്കേണമിന്നകാലംവേണ.--- 

മഞ്വശത്ദവിക്കേണമത്ഥനാശംവേണം 

കത്തിലിധിലിധിച്ചതി പ്രാണികഥംക്കൊക്കവേ 
ഷഫാതമഫതമെങ്കിലും ഖംഘ്ല്യമല്ലേതുമേ? 

“ബോ കണ്സ്ിക്സ൪? ഏന്നു പിളി പ്പൈടുന്ന ഇര 
ഭപരമ്പാമ്പുകറം ആട്, മാട്, ശ്രാവ്യ, കേട മുതലായ 

കൂഗങ്ങളെ പിടിച്ചു തിന്നു ജീവിക്കുന്നു ഇവ ഇരകറം 
തേടിപ്പിടിക്കുന്നതില് പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്ന ബുഭടിൈഭവം 
അസ്പാദ്ൃശമത്രേ മൃഗങ്ങഠം സമ്ചരിക്കുന്ന വഴികളില് 
ഈ ഭയദ്കര൯ വിലങ്ങനെ സ്വന്തം ശരിരം വള വൂ” 

അണ്ഡാകൃതിയിലുള്ള ഒയ ര്രഗാംക മക്കിട്ട ിശ്ചല്നായി 

ഷ്വാലും തലയും കത്തിനില്ക്കുന്ന. സാധുമൃഗങ്ങഥം ഈ 
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കരുക്കിനകത്തുക്ടി കായം ഗ്രഹിക്കാമത കടന്നുപോക- 
മ്പോം ഇര ഖല പെടെന്നു കരുഭമെറ്തി ഇര യെ: 
ബലമായ! വിത്തോ ധുററുന്നു, അവനെ പിടിയില് 
നിന്നു രക്ഷപ്പെടാമെന്നു കരുതുകയേ വേണ്ട, അവന്െറ 
ബഘലത്ത ശര്രംകൊണ്ട്” ഇരുനുകമ്ികളെക്കൊരട്ടുന്നു 
പ്പോലെ ശക്തിയായി ഇരയെ ചുറഠി വരിയുന്നതോടുകൂടി 

അതിന്െറ അസ്ഥിപഞ്ജരം ഒടിഞ്ഞു പൊടിത്ഞതു തരി: 
പ്പണമായിപ്പേകേന്നു. ഇതിനകം അവന്െറ ശരീര 

ര 

തനിനെറ ഏതെങ്കിലും ഒദററം അവന് വായിലാക്കി 

സാപധാനം വിഴൃങ്ങിത്തുടങ്ങം. സാമാസ്പം വലി മൃഗങ്ങ. 

ള്കെപ്പ്യോലം അവന് ഒരു പഞ്ഞികക്കുട്ടപോലാക്കി വിഴുങ്ങി 

തീിക്കാറണ്ട്. ചിലപ്പം കാട്ടജത്തുക്കളുകട സഞ്ചാര 

മാര്റ്റുത്ത് നെറ ഇരുവശങ്ങളിലും നില് പ്പുള്ള വന്തരു 

ശ്ളു ഒടെ ശാത്ധകളില് വള്ളിപപോലെ രൂങ്ങിക്കിടന്നും ഇവന്: 

ഇരകളെ പിടിക്കാവണ്ടു്. ഓടുവാനും, ചാടുവാനും. 

്ുററവ്യാ സമമത്വല്യമുമക വരയാടുകളെപ്പോലും മന്ദഗതി 

ക്കാരനായ ഇവന കട്ടക്കില് അകപ്പെടുത്ത! പിടിച്ചു 

ഭക്ഷിക്കുന്നതു കണ്ടാല് അതദുതം തോന്നും. ആഹാര. 

സമ്ധപാദ്നമാര്ഗ്ഗുങ്ങഥം സുഗമവും സുസാഭ്ല്യവും തൃക്ക] 

ത്തിക്കവറന് മനുഷ്യനുമുള.ട6 ത്താം ബുദ്ധിസാമത്ഥ്യട 

പക്കിമൃഗാദികഠംക്കികല്പന്നാണു” മനുഷ്യരനെറ വിശ്വാസം. 

ഇരുക്രടുക്ടം പുരസ്സരം ഗ്രഫിക്കാവുന്ന ഒരു പൊതുഭാഷ: 

യ്യണ്ടായിധന്ന എമില് ബുദ്ധിമാന്മാരായ മനുഷ്യരെ. 

ക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരി ദരന്ന ഈ പരിഷ് കൃതലോകത്തില് 

അവരില് അദപ്പട്ടിണിക്കാരായി ഏരിപെരരിക്കെളേള ന്ന 
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ചഖക്ഷോപലക്ഷം, ദരിദ്രനാരായണ മാരെക്കറിച്ച്' പക്ഷി 

ൂഗാടികഠംക്കുള്ള അഭിപ്രായം വ. വി 

(ര. രുന്ന. ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു ഭാഷ ൭ ന്രോകാതെ 

പോയതും ദൈവത്തിനു് മനുഷ്യയരോട്ടമള കാരുണ്യ്യാതി 

ഭരകംകൊണ്ടാനണെന്നു സമാധാനപ്പെറം. 

പെരുമ്വാഷിന്' നല്ല ഒരു ഇര കിടിക്കഴുഞ്ഞാല് 

പ്പിരന്ന അടുത്ത മൂന്നുനാലു ദിവസതേതയ്യക്് അവന് അന ' 

ആകയേയില്ല. അവന്െറ പുറത്തുകയറി മെതിച്ചാൾ 

പോലും അവന അറിയുന്നില്ല. ഈ നിലയില് ഒരു 

പെരുമ്മാമ്പിനെ വനത്തില്വ ലൂ കാണ്ടേവാന് എനിക്കു 

സാഗതിവന്നിട്ടുണ്ടു്. എനെറക്ൂടട ഉണ്ടായിരുന്നവര് 

അതിനെ വെടിവച്ചു കൊല്ല ലി ആതിന്െ൭ 

വ്യറഠില് ഒരു കേഴയും മൃ.ണ്ടാ: രു നം 

ഒരിക്കല്, ഒരു പ ഷിക്കാരി, ശാന്തനു 
ക്വാറയിലുമ്മ വനത്തില് കൂടി സാബ്ചരിക്കുഷ്പോഠം അയദ 

കൂടെ ഇടത്തെ ഭജത്തില്, മുകളില്നിന്നും ഏതോ ഒരു 

യ്യൃക്ഷത്തിനെറ കനതഞ്തശാഖ ഒടിത്തൂ വിണതുപോലെ 

അയാഠംക്ക്' അനുഭവപ്പെട്ടും എന്താണെന്നു സൂക്ഷ്മമായി 

പ്രരിശോധിക്കുനതിനകം ഒരു ചെരുമ്പാമ്പിനെറ ക്രത്ത 

പ്രല്ലകഠം ആ ഷിക്കാരിയുമടെ ഭൂജത്തില് തുളച്ഛുകയറിക്കഴ! 

ഞ്ഞിരുന്നു. അയഷാഠംക്കു തന്െറ ഇടതുകരം മുറിഞ്ഞു 

തകന്നതുപോലെ 4. വപുസ്സാകെ അസ്വാധീനമാകുന്നമ്ത 
ചോലെയും തോന്നി. ഇതിശകം പാമ്പു” അയാളെ ചുറ൨ 

്്ാഡമ്കു ശ്രമവും ആരാഭിച്ചുകഴിഞ്ഞി മുന്നു. നിര്ഭാഗ്യ 

വ്വാനായ ആ ഷിക്കാരിയുടെ ജീവന്: അപകടത്തില്പെ;ു 



ര്0 

മെന്ന ഭിക്കായി. എങ്കിലും ധീരനാഷ ആ തആഗ്ധേയന്ത് 

തത്മവിശ്വാസം നശിച്ചിരുന്നില്ലു. അയം നല്ലതു 

പോലെ ആത്മസുയേമനചൈയ്ക്കു വലത്ആ കരകൊണ്ട് 

തൊ കാലുറയടെ ലര ശമാടില് കിടനിരുന്ന റിവാറംവമ- 

എടുത്തു" പാമ്പിനെ തൂടര്ച്ചയമയി രണ്ടുമൂന്നു ഒവടിവച്ചു. 
അതോടുക്രടി അതു പിടിവിട്ട നിലംപതിച്ചു. അതിഒന്റ. 

വായില് നിന്നും പൂല്ക്കാരംചെയ്ത തെറിപ്പിച്ച വിഷ ദ്രപേ 
കുത്തിനെറ ഒന്ന രണ്ടു തൂ്ളികാം ആ ഷിക്കാര!യുടെ. 

നയനങ്ങളില് വിനെ. അയം അന്ധനായി നിലത്തിരുന്നു. 

വെടിയുകട ശബ്ദം കേട്ടമാത്രയില് അയാ൭ദ അനുഗമി' 

ച്ചിരുന്ന സില് ബന്തികഠം ഓടി എത്തി. അവര്: 

അപ്പം കണ്ട കാഴ്ച, അതിദയനിയമായിരുന്നും നിഷ്ഠുര 

നായ ഒരു പെരുമ്പാമ്പു” ചറരുകിടക്കുന്നതും ഷിക്കാരിയായ- 

യജമാനനു ക യില്ലാഭതു മറശില് കിടന്നു പരാക്രമം 

കാണിക്കുന്നതും അവര കന. അവര് അദ്ദേഹത്തെ 

ഉടന്തന്നെ അടത്തുമമ. ആധ പ്രധ നിക്കും ചെ 

ആയുസ്സിന്റെ ബലംകൊണ്ടുട, സമത്ഥ യേ ന. ( 

ഒകാണ്ടും യ ധിരപൂരുഷ൭ ൯റ കട്റ്ന്റകുറടക്ക് ഒരാഴ്ചക്കകം 

കാഴ്ച ഖലഭിധ്തും പക്ഷെ പയ്വിനെൌറ കുടിഭയററതുമൂലം 

ഉണ്ടായ വ്ൃുണങ്ങറം കരിയുന്നതിന് പിടന്നയും അധിക. 

ഒദിപസങ്ങറം വേണ്ടിവന്നു. തത്തര൦ ൨.൧: ദ്രനുഭ വങ്ങളും: 

മറവു വശ്ദദ്ഭായത്ര് തോനു കേട്ടിട്ടു. അപ്പാകേരതു ഏട. 

സുദിര്ഘമാധ വനസങ്ചോരഭത്തിനിടം ൯ ഏന്മിക്കു ഒര 

ക്കലും ഒരു ഒപ്പരുഖ്വാദ്പിനെറ ആക്രമണത്തെ അക്ുഖി: 

കധുക്കേന്ദെ ദര ര്ദാഗ്യ- വന്നുചേമ്്ട്ടില്ല. 



ഒരു അത ഹിതം 

അടിയില് വിവരിക്കുന്ന അതിദാരുണസംഭവം 
ത്രേനി ക്ക നേരിട്ടനുഭവമുമള തല്ല. ഡി. എഫ്. ഒ. ആയി 
മന്ന മി. യു. പി, കൃഷ്ണന് ദൃക് സ്വാക്കിയായളള തത അശുഭ 

സാദവം അശു സങ്കലിതമായ നുയനങളോടടം വിദറയലാന്ന 
ചുണ്ടുകള്ദേദടം അദ്ദേഹംതന്നെ ഹ്ലന്നെ പറഞ്ഞുദകറം 
പ്പിച്ചതാഭയ". ഞ്ഞൃതരയും കണ്ണിരൊലിപ്പിക്കുന്ന ആആ ഭയാ 

നകരാഗം ഹ്ലൃദയക്ഷോദംകൂടാതെ വ്്റ്റിക്കുവാനസാഭ്്യം 

യശശരീരനായ ദിവാന് സര് ഏം കൃ്ലുന്നായരാല്. 
അത്യാഡംബരപൂവം തല് ഘാടനംചെയ്യ്യപ്പെ്ടു നെരിമ 
മഗേലം തഹററഞ്ച് റോഡിന്െറ മത മൈചില് 
& കുഞ്ചിയാര് ?? എന്ന സ്ഥലത്തു ഒരു ക്യാമ്പുരഷഡ്* 

മൃണ്ടായിതാന്നു. ആ പേരിനെ ആൃഗമനതര്തക്കറിപ്പു 

സൃഥലപുരാണക്കാരന൯ പറത്തുക ൭ ഒ. പിയാ 

ററിഭനറ പോഷകനദികളില് ഒന്നായ € കര്ടമ്പാറ 
ആവ് ഈ സ്ഥലത്തുകൂടി ഒഴുകുന്നു. ജഇുവികട അത്തി 
രനോഹഫാവും ഏന്നാല് അതിഭയാനകവുമായ ഒരു വെള്ള. 
ച്ഛൂട്ടേമുള്ളു്. 0൩, ഷെഡ്ഡില് നിന്നും ര സ്ഥലത്തേ യൂ 
ഉദ്ദേശം രണ്ടുമമമരു ദൂരമുട്ടാവും. ശില്പം അടി 
ഉ സരത്തില് നിസ ഏടന്പത വിതിയില് വെളി 
പ്പാഭരികപ്പോലുളുള്. ൭ജു വലിയ ജവ വഡ്ൃയവാഹഫം ഗംഭീധശ 

കോലാഹലത്തോടുക്രടി കണ്ടമ്പാര ആററി 
ചേതനസ്ഥലം മുതല് ഉദ്ദേശ 

അ പരിക്ടുന്നൂ. 
൭൦ അഞ്ടൂുമൈരു ടൂരാത്താളം. 

താഴോട്ട ഒ്ല്ൃററിയെറ ഇര കരകുടടൂം കൊട്ടാത്തുക്കാഛ കരി 
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ബാകളാല് ജലാവതാരശുന്യമായി, സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. 
ജലനിപാതസ്ഥാനത്തു നിന്ന് ഏകദേശം ഉരുന്തൂററി 
അന്൯ചാത്ര് അടി അകലത്തായി തആററിന്നു കുറക്കെ,. 

ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നാഷി ഇടവിട്ട നാലഞ്ചു പാറകം 

യന്ന നില്പുണ്ടു്. ഈ പാറകഠം നദിയുടെ ശി 

ഗതിയെ നിശ്ലേഷം തടഞ്ഞുനിവത്തി അവിടം രണ്ടേ 
റോളും വിസ്ലീണ്ുമളള ഒരു നിര് ജീവതടാകമായി രൂപം 

ത്തരപ്പെടുത്തുന്നു. അഗാധമായ ഈ തടാകം ഇരപ്പലച്ചു 

പരതിക്കന്ന ജലരാക്ഷസ്യെ പിടിച്ചുമത്തി അദ്ബന്ധ 
മിട്ടുറപ്പിക്കുന്ന അമ്കതകാഴ്ച, ഭയരേയും വിസ്ത യിദ്റ്റിക്കന്ന 

താണ്ട്. ഗ്രസിക്കുപ്പെട്ട രാക്ഷസി യുടെ ജീപപായു അല്ലല്ല 

മാവി അവസാനയാത്ര പറഞ്ഞു പിരിയുകയാമണാ എന്നു 
തോന്ത മാവ ചില നിര് പോളുകറം തടാകതലത്തില് ൭യന്ന 

വന്ന പാടുന്നതു കാണാമെന്നല്പ-തെ അവിടെ മാവു 

യാതൊരു വാഹ്ൃയപ്പ കാനങ്ങളും ദൃശ്യമല്ല. ചറവപാടും 

റിസവ്പനങ്ങളാണ്ട്. സമുദ്രനിരപ്പില് നിന്നും ആയിരത്തി 

 അഞ്ഞൂറട। ഉയരമുളള ഈ ഘോരാരഞ്യപ്രദേശം കടുവാ, 

കുരി, കാട്ടാന മുതലായ വസ്പമൃഗങ്ങളുടെ ഭആതൃവാസ്ഭൂമി 
യാ. ഒ൮റവന്െറ തെക്കേ തിംത്ത്തൂശ്രി! സഞ്ചാര 

യോഗ്യേരാധ റോഡുപ്പേകന്നുണ്ടെദ്പിലും അതി ക്കി 

ഒറഠതിരി തുള്ള. മനുഷ്യസഞ്ചാരം ഇന്നും ഭതൃച്ചല്ക്കര 

മായി ഗനുഭപപ്പെടുന്നതേ യുള്ളൂ. ഏഎെറ ഈ പ്രസ്താ 

വനയയച്ച ഉപേദ ബലകമാ ചി സമിപ്പകാലങ്ങളില് സംഭ 

വിച്ച ഒന്നുരണ്ടു വിശേഷങ്ങാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടു കഥ 

ത്തുടരാ. 



ടയ 

പിണ്ട്മേടു ക്യാമുഷെഡ്ഡില് നിന്നും ഒരു മൈള് 

പടിഞ്ഞാറ മാറി റോഡിന്െറ ഒരു വശം ഉന്നതമായ 

കേട്ടിംഗും?? മവവശം അഗാധമായ “കൊക്കീയും ആദ്. 

കൊക്കയുടെ അടിവാരത്തില് കരട്ടി  രജതരേഖപപോലെ 
ആറ വള ഞ്ഞൊഴുകുന്നു, ഗതം 

മെസ്റ്റേഴ്സ് ഏ. വി. തോമസ്സ് കമ്പനിക്കാരുടെ വക 
ഒരു ലോറി മാംകുളം എദസ്റ്റററില് നിന്നും മടങ്ങി വമ 
മ്വോഠം ഈ ഭാഗത്തു റോഡരുകില് ഒരു ഒററധാ൯ 

കാട്ടാന നല്ക്കുന്നതു കണ്ടു. ആഈനഭയ കണ്ടപ്പം 

ലേദ്റി രാടിച്ചുചന്ന ഡ്രൈവക്കം അയാളൂടെ അനുപപല്ല 
വനായ ക്ല്രീനക്ടം അനല്പമായ ടി 

ഡ്രൈവര് ലോറിയും ഇരപ്പിച്ചു്, ഫാറനും മുഴക്കി ഗജ 
വീര ൭൯൨ നേക്ഃ പാത്തെടുത്തു. അവന് ഭയപരവശനഃയി 

ഓടത്തുടങ്ങ്. ലോ അവനെ പിത്തുടന്ന. റോഡിന്െറ 
ഇരുവശത്തേയൂ്ഛം മാറാ൯ മാഗ്ലുമില്ലാതെ ആന അധ്ഖരന്നു് 
വിണ്ടും മുബ്പോട്ട ഗമിച്ചു. അതിനതിനു ഡ്രൈഖവം ക്രടട 
കാരനും ക്രടുതര ക്രടുതത തആത്തട്ടഫസി പ്പു ആനയെ 
അനുധാവനം ചെയ്തു, ഗജ വിരനെറ പരവശതയോട്ക്രടിയ 
പലായനത്തില് ജയ ഭര! മുഴക്ക'ചെകൊണ്ടു ഏകദേശം 
ഒരു മൈല് ദൂരത്തോളം ൭൬ ഡ്രൈവര യത്ത്രശക്ത] പരി 
ക്ഷിച്ചു. അവസാനം കാറവ തിരിഞ്ഞടിച്ചു. ശക്തന്റെറ 
ക്ഷമയ്യ്ം ഒരതിരുണ്ടെന്നുള്ള പരമാത്ഥം കശ്മലനായ 
ഡ്രൈവര് വസ്തരിച്ചുപോയി. മുഷ്ടി ചുരുട്ടി വാലുയത്ത! 
കാലുകറം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ആന പെട്ടെന്ന് ലോറിക്കുദി 
മുഖമായി തിരിഞ്ഞുന്ന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായ ഭയ്യ 
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സംഹഭരനില കുണ്ട് ഡ്രെൈവവുടേയും കൂടടകാരന്േറയും 
പായാക്രമമെല്ലാം പമ്പ കടന്നു. ഒരു വിധത്തില് അവര് 
ലോറി നിവൃത്തി! വെളിയിലേക്കു ചാടി റോഡികന്റ മുകറഠം 
വശത്തു ത്ുക്കായ പാറയിലേയും, ഇഴഞ്ഞുകയറി? 
തന്നെക്കാഠം വലിപ്പയമു ആ ഒരു ജീപചിഷോടാനു താന് 
ത്യ പുണ്ണബോഭ്ധ്യത്തോടുകൂടി ആനു 
അല്പനേരം ലേരറിയെ തുറിച്ചുനോക്കിിന്നു. അതു 

കഴിത്തു” അചന് ദേഹം ചുരുക്കി, ശ്വസേം പെരുക്കി, 
മുന്മിക്കരം ചുരുട്ടി ചോറിക്കോപ്പിച്ച തുഗ്രപ്യഫരം അവിടെ 

എന്നെല്ലാം കേലോഫലങ്ങളാനെ സംജാതമാക്കിയതീന്നു 
പറഞ്ഞറിയിക്കുവാന് പ്പയഠസം. ചോലെ കൊക്കു 

യിലേക്കു പറന്നുപോയ ലോറി പല ക്രണങ്ങറം മറ ഞ്ഞു 

ഇതളുകഠം ഒരോന്നായി കൊഴിഞ്ഞു” ചിന്നിച്ചിതറി 
കുണ്ടെമ്പാറ ആററിന്െറ അടിത്തട്ടില് അഭയംപ്രാപിച്ചു. 
കുദ്ധനായ കൊഷ്ധനാനയുടെ കൊലപിളി പം മെധയ്യ് 

ശിരോമണിയായ ഒെഡ്രവ൪ പറേറലുത്തുളിന്ന്ു ക൨൮ന൪ 

യെക്കണ്ട കോഴിയെപ്പോലെ ചൊരിഞ്ഞു ധിണു, പക്ഷേ 

ജീവചോരണത്തിനുള്ള പരമാധികാരം ജന്നും പരാശക്തി 

മററാക്കം വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ല. ആനയുൂച്ച കുത്തുവാനോ 

മെതിക്കുവാനോ സാകയ്യം നഠംകാത്ത ൭൮ കലങ്ം കഴിയി 

ലായിരുന്ന ടിഘായുഷ്ടാനായ ആ ഡ്രൈവരുടെ പതനം. 

അവര് അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ട. അത്ധല് അല്പും നിരസ 

ത്തോടെ ആന അവിടംവിട്ടു മ യകയും ചെയ്തു, 
പ്രസ്ത്ത റോഡിന്െറ ഭയങ്കരതയെ മി 

മറെറാരു സിഭ്വാ്ളി പറയാം. റോഡിനൊ ഒരുവശം 
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തൂക്കായ പാരയും മവവശം പാതാളക്കഴിയും ആണെന്നു 

പറഞ്ഞുവല്ലേട. മഴക്കാലങ്ങളില് പല ചെറിയ വെമ്മ. 

ച്ചട്ടങ്ങളും പാറപ്പുറത്തുനിന്നും റോഡിനെ കവച്ചൂവച്ചു് 

കുഴിയിലേക്ക പതിക്കുന്നുണ്ട്. അകലെയുള്മ. തേയില 

ത്തോട്ടത്തിലെ ഒരു യൂറോപ്യന് പ്പാന്റര് ഈ റോഡുവഴ് 

രവിദിനത്തിലെ ഒരു സുപ്രഭാതപേളയില് കുതിരസ്ത്റവാരി 

ചെയ്തവരികയായിരുന്നു. റോഡില് അവിടവിടെ മ്. 

വില്പുകൊണ്ടു ആകാം കെട്ടിയതുപോലെ പല സ്ഥല 

അള ലും ഇത്തരം വെളള പ്പാട്ട്ങറം ബാലാക്കപ്രദയേററ് 

സഘ്യവണ്ണ്ദുതി പരത്തി പഥികശടെ തലയ്യമിതെക്രട് 

തൊട്ടും തൊടാതെയും നിറ്ലുമിച്ചിരുന്നു, ഇത്തരം വെള്ള, 

ച്ചാട്ടത്തിലൊന്നിനെ ഡ്വരയ്മ മറികടക്കേണ്ടതായിവന്നും 

വായുവേഗത്തില് കുതിരയെ ചാടിച്കു് അവിടം കടന്നു 

പോകാമെന്നു അദ്ദേഹം കരുതി. ലഗാന് ഉളക്ക് 

ലിനെ തുപ്പൂകററികൊണ്ടെ കുതിരയുടെ പള്ളയിരു ഒന്ന 

രണ്ടു മെതിക്ശൂ. കുതിര പ്പെട്ടെന്നു ഇളകി മുന്നോട്ട 

പാഞ്ഞു. യജമാനനെറ ആഗ്രഹം അറിഞ്ഞു പ്രുവത്തിക്കു 

ന്നതിനു കതിരയും്ളിടത്തോളും സാമത്റ്യവും യൈയ്യവും, 

അനുസരണയും മററ മൃഗങ്ങറംക്കു് ഇല്ലെന്നു ചേണം പറയു 

വാന്. ജലപ്പാതശക്തിയെക്കുറിച്ചു” ലേശവും ചിന്ത! 

റെവ് അവിവേകമാഷി ത്ത സാഷഫസകരമാത്തിന് 

ആഞ നല്കിയ ബുദ്ധിശുന്യതയെക്കുറി ച്ചു പശ്ചാത്ത 

പിക്കന്നതിനപോലും സമയം ലഭിക്കാത ആ സാധു 

മൃഗവയം നിര്ഭാഗ്യവാനായ അവനെറ യജമാനരും വെള്ള. 
ത്തിനെറ ശക്തിമത്തംയ പ്രഹരം ഏററ് താഴ് കഴിച]. 
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കലക്ക് മറിഞ്ഞു” അപ്രത്യക്ഷരായ. ആ രണ്ടു ജീവികളുടെ 
മൃതശ ധീരങ്ങഠംപേ:ലും അതിനുശേഷം കണ്ടെത്തുവാ൯ കഴി 
ഞ്ഞിട്ടില്ല. 3ഃഖപത്യുവസായിയായ ഈ സംഭചത്തിനു 
ശേഷം ആ വെള്ള ച്ചാട്ടത്തിനു “* കുതിരവെട്ടി ?? ഏന്ന 
പേരു ലഭിച്ചു. ദാരുണസാഭവങ്ങളുടെ രക്തസാക്ഷിക 
കരായി;ഇത്തരം എത്ര ഏത്ര പേരുകളാണ് ഇന്നും നമ്മുടെ 

വനവിഭാഗങ്ങറം ധരിച്ചുപോരുന്നതെന്ന് ആരെങ്ിലും 
കണക്കെടുത്തീട്ടുണ്ടോ ? 

ഉ.പകഥകള്ളെക്കൊണ്ട് ഇനിയും ഞാന് നിങ്ങള്ളെ 
മുഷിപ്പിക്കണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നില്ല. 192) ഡിസംബര് 

3 1 തീയതി! റവ: ഓസ് മാസ്സണ്, മി. യു. പി. കൃട്ട്ുനു 
മൊന്നിച്കു” പിണ്ടിമേട വെള്ളച്ചാട്ടപയ്യടനത്തിനായി 
കഞ്ചിയാ൪ ക്യംസുഷെഡ്ലില്നിന്നും അതിരാവിലെ പുറ. 
പ്പെട്ടം റവ: ഓസ് മാസ്സ്റണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എസഷ്ണ* 
സ്വദേശിയും, സെ൯ല് പ്രാവി൯സിലെ വനം കാന്സര്; 
വേററവടെ കനിഷ്ട സഹോദരനും, കഠ%യില് സുന്ദരനും 
തയ ഒരു യുവദേശസഞ്ചാരിയായിരുന്നു. വിദേ ശപപയ്യുടന 
ത്തിനുശേഷം സ്വദേശത്തു മടങ്ങി എത്തി തന് ഇഷ്ട 
സഖിയയേ മിസ് റൈസിണെ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്തു 

കൊള്ളാമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷ ധോടെയാണു" അദ്ദേഹം 
ഇന്ഡ്ധൃയിലേക്കു യിരിച്ചതുകു്. ഇത്ത സ്വഭാവശുദ്ധിയും: 

ഡമദാവയയും ൭൭൭. ഒരു മനുഷ്യസ്നേഹിയെ കണ്ടുകിട്ടാന്: 
പ്രായസമെന്നാണു് അദ്ദേഫത്തെക്കുറിച്ചുഭമ മി: കൃഷ്ണുനന്െറ 

അഭിപ്രായം. കഞ്ചിയാര് ക്യനയേഷെഡ്ഡി ശര ഒരു കട്ടില്. 

മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്ന മി: കൃഷ്ണനെ അതില് കിടത്തി 
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യിട്ട് താ൯ തറയില് കിടസസകെള്ളേഠമെന്നു തലേദിവസം 

രാത്രിയിലെ താമസവേളുയില് റവ: ഓസ് മാസ്റ്റണ് ശഠിച്ചു. 

പ്പല വിധത്തില് ത്രമിച്ചുനോക്കിയിട്ടും അതു സാദ്ധ്യമഃ 

ല്ലെന്നു കണ്ടപ്പ്ോഠം രുണ്ടപേയം ഉറങ്ങാതെ കഴിച്ചുക്രടട 

മെന്നു തിരുമാനിച്ചു. “: മരണാനന്തരജീവിതം?” എന്ന 

പുസ്തകം എടുത്തു് അതിലെ ചിന്താദ്യോതകപ്യം, അത്ഥ 
ഗദവുമായ ചില ഭാഗങ്ങറം റവ: ഓസ് മാസ്റ്റണ് വായിച്കു 
കേംപ്പിച്ചു. അവസാനം രണ്ടുപേരും കിടക്കകറം തറ 
യില് വിരിച്ചു കിടന്നുറങ്ങി. 

കഞ്ചിയാർ ക്വാമ്പുഷെഡ്ഡില്നിന്നും രണ്ടുപേരും 

ക്യമേറ മുതലായ ഉുപകരണങ്ങളോടുക്ൂടി സൈക്കിളിലാണ്ടെ 

സഞ്ചരിച്ചത്. വനമദ്ധ്യേക്രടിയള്ള. അവരുടെ യാത്ര 

യില് മി: യു. പി. കൃഷ്ണുനന്െറ സൈക്കിഠം ഒരു ഉരഗ 
ത്തിനെറ പുറത്തുകയറി മറിയുകയുണ്ടായി. റവ: ഓസ് 

മാസ്സ്റനെറ റിപാഠംവറില് നിന്നു തല്ക്ഷണം ഒധിഞ്ഞ നിറ 
ആ സ്പ്പ്ിണിയെ വകവരുത്തി. അവര് നീരപ ഡം 

വ്വിണ്ടും യാത്ര തുടന്നു 

പിണ്ടിമേട വെളള പ്പാട്ടത്തി൯്' അഭിമുദ്ധമായ് 
അതിനോട്” ഏരറവും സമീപിച്ചുനിന്ന്' അതിന്െറ ശരി 
യായ ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്നുള്ള തായിരുന്നു അവരുടെ 

യാത്രോദ്ദേശം, നദ്യുടെ ഇരുവശവും രണ്ടുമൈല് ദ്ര. 
ത്തോളം തൂക്കായ പാറക്കെട്ടായിരുന്നതിനാല് അവിടം 
വരെ ആററില് ഇറങ്ങവാനുള്ള കടവുകറം ഒന്നും ഉണ്ടാ 
യിരുന്നില്ലം അതിനാല് അതിഠപ്പൂറമുമ്ള. ഒരു കടവില് 

ി 



64 

ഉറങ്ങി വെള്ളത്തില് ക്ര ടി ഭമല്ലോട്ട സഞ്ചര്ക്കേണ്ടതായി 
വന്നു. കാള്ടനകളുടെ ശദ്ധ്യം ദയന്ന് സൈക്കിറം രണ്ടും 
അടുത്തുമ്ള ഒരു കലങ്കിനകത്തു കയററിവച്ചു ഗടന്നും 
നീന്തിയം വെള്ള ച്ചാട്ടത്തിനു കുറെ അകലെയുകള മു൯വിപ 
രിച്ച് പാറക്ടട്ടങ്ങളില് ഏററവുഠ്” തൃയരംകൂടിയ ഒന്നില് 
അവ൪ വരെ പ്രയാസഭപ്പട്ട കയറി. ആ പാഠറയ്യക് 
വെള്ള നിരപ്പില്നിന്നും ഇരുപതടിയോളം ഉയരമന്ടൊയി 

രുന്നു, പാറയ്ക്ഛം വെമ്ൃ ച്ചാട്ടത്തിന്നും മദ തടാകം 
സ്ഥിതിചെയ്ിരുന്നു. അവര് രണ്ടുപേരും പാറപ്പുറത്തു 
നിന്നു മനോഹരമായ വെള്ള പടത്തെ ക൯ന്കളിക്കെ 

കണ്ടു. കഓാരോരുത്തരുടെയും തലയില് കെട്ടി സൂക്ഷിച്ചി 
ജന്ന ക്യാമറ അഴിഭച്ചടുത്തു് അവിടെ കണ്ട സുന്ദരവും 

സുപ്രധാനവുമായ അിരവധി കാഴ്ചകളുടെ ഫോട്ടോകറം 
അവര് എടത്ത ഏററവും സത്തൂഷ്ത്നായി റവ: ഓസ് 

മാസ്സ്റണ് നാലുപാടും കണ്ണുകഠം ഓടിച്ചു. ഫാ! എന്തൊരു 

ആത്മസാതൃ പ്ലിയാണ്ട് അദദ്ദഹത്തിന്െറ വദനാംബുജ 

മത്തില് നിഴലിച്ചു കണ്ടതു"? അദദ്ദഹത്തിന്െറ മനുസ്ത്റില് 
കളിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന എത്ര ഏത മോഫനസ്വപ്തുങ്ങളുടെ 

രൂ പാവങ്ങളാണ് അല്ലണിമിഷങ്ങറംക്ടള്ളില് ആ വെള്ള 

ഒതിരഗ്്ലീലയില് പ്രദശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതു ? താ൯ രചിച്കു 

കൊണ്ടിരുന്ന “" പരരസ്തു ൃപയുടനം?? ഏന്ന ചെവഗ്രന്ഥം 

ചിരഹിണിയായി കഴിഞ്ഞുക്രടടന്ന തന്െറ ഇഷ്ടപ്രാണേ 

ശ്പരീയായ മിസ്. റൈസിനു സമപ്പുണാചെയ്യുന്നതാ 

ണെന്നു" അദ്ദേഫം ആ സന്മദത്തിയ പ്രഖ്യാച്നംചെയ്ത്ു. 

തെറ മുഖ്ഖില് ൯ജ്ജിവമായി പരന്നു കിടന്നിരുന്ന തടാക 
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ത്തിലേയ്യ,, അട്ടേഫത്തിനെറ ഭൂഷ്ഠികഠം പിണ്ടം പതിഞ്ഞു. 

ഒരു അപസ്റ്റ്ിണിത്പ്പ്യോലെ ആകഷകമായി നിന്ദ 

ശയിച്ചിരുന്ന ആ അഗാധസുന്ദരസരസ്സ്റിലേക്കു പ്രകൃത് 

ഗായകനായ ആ നിര്ദ ഖക്രമുക൯ ജലക്രീഡാജ്ചയദശി 

കൊള്ളിമി൯ പോല കതീകൊണ്ട. സ്നേഹിതനെ അണ 

ഗമിക്കാന് മി. കൃദ്ണ്ലന്നം തയ്യാറായി. പക്ഷേ താന് ധരി 

ച്ചിരുന്ന ഒരു തുടുപ്പു” അഭഴിച്ചുമാറവന്നതിന് അല്ലുസമയ 

വേണ്ടിവന്നു. അതിനകം റവ: കാസ് മാസ്സുണ് പൊങ്ങി 

പരേന്ട സമയം കഴിഞ്ഞി്രുന്നതിനല് മ. കൃഷ്ല്ത്രന്റ 

തദാ ആ വഴിക്കു തിരിഞ്ഞു. ൭ല്ക്കുബ്ബാജനകമായ നിമ! 

ഷങ്ങം ൭ണൊന്നായി കഴിഞ്ഞുപോയി. കാരോ നിമിഷം 

കഴിയുംതോവം മി. കൃഷ്ുനെറ ക്ഷമ നശിച്ചു]. ദ്രഷ്ടി 

കറം പറിക്കാതെ അദ്ദേഹം തടാകത്തിന്െറ എല്ലം ഭാഗ 

ങ്ങളിലും അനുക്ഷണം അഷമനായി കഴ്ണ്കം ഓടിച്ചു 

അതാ! റവ: ഓസ് മാസ്റ്റന്െറ കരാംശുലികഠം ഉയന്നവരു 

നാതു കണ്ടു്” മി: കൃഷ്ണന് “* ഹുറേ? പിളിച്ചാഫ്ലാടിച്ചു. 

അഹോ! വിദ്ടും ദ്ദേഹം നിരാശാഭരി തനായി. വിരല 
കറം ലവം കുമിളകറം മാത്രമായിരുന്നു. ഖലം 
.ഭീതികൊണ്ടും മി: കൃഷ്ണു൯ പരിഭാന്തനായി, മലാസ് 

മാസ്ററണ്?? എന്ുളള തദ്ദേഹത്തിനെറ തൊണ്ടായിടറിയ 

വിളികഠക്കു “* ഓസ് മഃസ്സേണ് "" എന്നുള്ള പ്രത്വൃയത്തരം 

മുറവമുള്ള കരിംപാറകറും പ്രതിധ്വനിപ്പിച്ചു. ഇരുളടത്ത 

മണിശ്ര൨കുറം പച കഴിഞ്ഞു. തടാകത്തിലെ നിച്ചുഴി 

യിലകപ്പെട്ട് അതിക൯റ അന്തര്ഭാഗത്തൂ്മ ശുഫകളില് 

ഒന്നില് പ്രവേശ ചു് ആപിടെനിന്നും നിയതിയാല് 
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പാതോള പയ്യടനത്തിന് നിയുക്തനായ ആ വൈദിക യവ. 
ദേശസ്ധഞ്ചാരി ഇന്നും മടങ്ങി യെത്തിയിട്ടില്ലെന്നുളുളു ഹ്ൃദയ. 
ഭേദകമായ വ്ൃയസനവാത്തയാണ്ന് ഞാന് നിത കോപ്പി 

. ഭക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നതു്. ഈ സംഭവ - ഇംഗ്ലണ്ടില് ഇന്നും 
അവിവാഫിതയായി കഴിത്തുക്രടന്ന മിസ് മെറസിനെറ 
പരിശ്തുദ്ധ ജിപിതത്തില് ഏത്തെല്ലാം പരിപത്തന൯ുങ്ങ 

രാന് പരുത്തിയതു ! ആ കുടിലതടാകം അസ്ലമനസൂയ്യ 

കിരണങ്ങഠം ഏറ ധൂമള ല്ലുവി പരത്തി ഇന്നും പുരുഷ 

ബഖി കാമിച്ച നിശ്ചലമായി കിടക്കുന്നു. 

സുന്ദര! 
പതിനഞ്ചുകൊല്പങ്ങാംക്കു മുപ്പ” ചെന്തുരുണി റയി 

ഞ്ചില്പപെട കളംകുന്നില് ആനപിടിത്തം സംബന്ധിച്ചു 

ണ്ടായ തആതൃഷസ്തികവും ദാരുണവുമായ ഒരു സംഭവത്തെക്കു 

റിച്ചാട് ഞാന് പ്രുതിപാദിക്കുവാന് പോകുന്നത്. 

അന്നും ഇന്നും സഞ്ചായാതുറ മൂലം ഇവിടത്തെ “പണ്ടാര 

സഞ്ചി""യെ വീപ്പ്വിക്കുന്ന വരവിനങ്ങളില് ഒട്ടം അപ്രധാന 
മല്ലാത്തേ ഒന്നാണ് തആതുനപിടുത്തം, കാട്ടില്നിന്ന് ആന 

കളു പിടിക്കുന്നതിന്” കൊപ്പം, കെഡാ, കഴി എന്ന് 

ങ്ങനെ പധ സമ്പ്രദായങ്ങളും ഓരോ നാട്ടിലും നട്പ്പ്ിലിരി 

കുന്നുണ്ട്. ഇതില് ഏററവും നിര്ദ്ദോഷമെന്ന് അനുഭവ . 

ത്തില് കണ്ടിട്ടു. കഴിസമ്പ്വദായമാനണ്ത നമ്മുടെ നാട്ടില് 

ഇന്നും നിലവിലിരിക്കുന്നതു്. പനഞ്ഞില് കാട്ടാനകഠം സഞ്ച 

ഭിക്കനാ താരകളുടെ മിക്കവാവം സംയോജനസ്ഥാനങ്ങളില് 

കഴികറം എടുത്തു മറവുചെയ്യു അതുകളില് വിഴുന്ന ആന. 
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കടെ പരിചയം ലഭിച്ചിട്ടു. താപ്പാന കളടയും സമത്ഥ 

ന്മാരായ പാപ്പാാന്മാരുടേയും സഹായത്തോടുകൂടി കരയ്യക്. 

& കയററി കൂട്ടിലടച്ചു ഇടത്തും വലത്തും പഠിപ്പിച്ചു പഴക്കി് 

 യെടുക്കുന്നു ഏന്നുമാത്രം ഈ കഥയുഭെ ആവശ്ചത്തിനറ് 

 ത്തോല് മതിയാവും. 

ചെന്തുരുണിയിലെ അക്കാലത്തെ ഫററസ്റ്റ് റയി 

ഞ്ച, പരേതനായ മി, മുത്തു സ്വാമിപ്പിള്ള. ആയിരുന്നു. 

അദ്ദേഹത്തെക്കറിച്ചു*" അല്പമൊക്കെ ഈ കഥയില്നിന്ന് 

നിങ്ങറംക്കു പിറകെ മനസ്സിലാക്കാം. തെന്മലയയ്ു തെക്കുക 

കളുകുന്നു തീപ്പെട്ടിഫാക്ടറിയുടെ പൃറ്വപ്രന്തേത്തില്ക്രട് 

ഒഴുകുന്ന * പരപ്പ്ാര്" ആറഠിനന്െറ കിഴക്കേ തീരത്താ 

യിരുന്നു ആനക്കഴികംം എടുത്തിരുന്നത്. അടുത്തടുത്തു 

മൂന്നു സ്ഥലങ്ങളിലായി രണ്ടു മുക്കഴികളും ഒരൊററക്കഴിയം 

ഉറംപ്പുടെ ആകെ ഏഴു കഴികറം തൃണ്ടായിരുന്നു. ഫാറസ്റ്റ൪ 

മി, കരിഭക്കോട്ട വേലായുധന്പിള യുടേയും ചെവുകര മൂട്ട 

കാണിയുടെയും നേരിട്ടുള്ള മേലന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു 

ആനപിടുത്തം സംബന്ധ്ച്ചുമമ ജോലീകഠം നടത്തിയിരു 

ന്നതു്. വേനല്്ലാലത്തിനെറ പ്രാമംഭദശയില്ത്തന്നെ 

ജോലികറം മിക്കതും പുത്തിയാക്കിയിരുന്നു. മകരം കാജ 

മാസത്തിലെ, പ്രദാകരന്െറ പ്രചണ്ഡമായ മഷ്ടാവേററ് 

കല്യയകളും ക്രപങ്ങളും വറനണ്ടുതുടങ്ങി. പരന്ന പാറപ്പുര 

പ്പുകളില് മദ്ധ്യാഹാത്തിനുമുമ്പുതന്നെ കാനല് ജലം തരംഗ 

ലീച്ചകറം ആരംഭിച്ചു. അടവികറം ശുഷ്ടിച്ഛൂു. കാട്ടത് 

കൊണ്ടുള്ള കമ്പാകെട്ടകറം, പുല്മേടുകളിലും മുളകാടുക 

ളിലും പ്രകമ്പനം ഉളവാക്കി. പരശ്ുരാമസമുദ്ധൃതമായ 



ചം 

ഭാഗ വക്ഷേത്രത്തിനെറ ഉ ദഗ്രമായ ഗര്ഭഗൃഫത്തില് നിശാ 
കാലം ജ്വലിച്ചു പ്രകാശിച്ചു ഈ ദീപ്വസമൃഹങ്ങറം അകലെ 
അനന്തമായ അടഭറബ്ദയ൯ കടലിനെറ അലകംം മുറിച്ച 

സഞ്ചരിച്ചിരുഷ ആഗതികളായ മത്സൃഹാരകന്മാക്ക്: അട 

യാളവും ആനന്ദവും നല്ക. മരദ്ധിരികൊണ്ടും മാന് തോലു 

കൊണ്ടും കഷ്ടിച്ചു നഗ്നത മറച്ചികന്ന മലയ്ഖണ്ടദരങ്ങറം 

പ്രയഡ്ഥകദുഠയ അവരുടെ സഥധമ്മിണികള മൊത്തു ക്രമ്മങ്ങ 
ളേയും കലിരങ്ങളേയും വേട്ടചെയ്തു പുട്ടുതിന്നുവാന് വറണ്ട 

നീര്ച്ചാലുകഠം തേടി നടകൊണ്ടു. വസന്തംകൊണ്ടുവരു 
ന്നതായ വണ്ണപ്പട്ടുകഠം പുതച്ചു നഗ്നത മറയയക്ഛവാനുമളുമ, 

്തൃവേശത്താല് ത മവ്ൃന്ദങ്ങഠം കരങ്ങറം നിട്ടി നിശ്ചേഷ്ഠ 
ഉദയി നിലകൊണ്ടു. ത് ററിയും വെള്ള വും അന്വേഷിച്കു 

കാട്ടാനകളം കടമാ൯ക്ൂട്ടങ്ങളും പച്ചുക്കാടുകഥം നോക്ക) 

പ്രയാണംച്െയ്യു. അഷ്കൂടുത്തില് ഗഭിണിയായേ ഒരു പുഷ്ഠര 
ര]ണി പരപ്പുടര്തിരത്തിലുള്ള. ആന ക9ഴികളിലൊന്നില് 

പാത്രാസമയം അധഃപതിച്കൂ. 

നിസ്ത്റഹായയായ അവളെ നിദ്ദയം ഉചേക്ഷിച്ചൂു പോക 

ലാന് കൂട്ടുകാരായ മററാനകംക്കു മനസ്സുവന്നില്ല. അവര് 

കഴിക്കു ചുറവാനിന്നു കവവുന്നതിനും കുസ്തൃതികഠം കാണി 

ക്കുന്നതിനും മുതിന്ന. പൃവടിക്കില് ബാലാക്കപ്പസവം 

നടന്നിട്ടും അവര് അവിടം വിട്ടുപോയില്ല. പതിവുപ്പോലെ 

കാവല്ലാ൪ പ്രരിശോധനയ്മചവന്നപ്പോഠം ഒരു പററം കാട്ടാ 

നകഠം കഴിക്കു ചുറവം നില്ലയന്നതു കണ്ടു് കായ്യ്യം ഗ്രഹിച്ചു. 

അവരില് രണ്ടുപേര് മൂട൯തന്നെ ഓടിപ്പ്യോയി ഫാറ്സ്സറമെ 

വിവരം ധരിപ്പിച്ഛു. അദ്ദേഹം വിവരത്തിനു റയിഞ്ചക്ക് 



ലു 

അറിവുകൊടുത്തതിനുശേഷം ത! ിപ്പെടിയാഫീസിലെ റാവു. 

തആതരന്മാരായ ഫ്താനും ഉ ദ്യോഗസ്ഥനാരേഭടം 6 ഒട്ടനവധ്' 

തൊഴിലാളികളോടുടംക്രടി ക് ര. വന്ുചേന്ന. ആഗ 

തരായ തൊഴിലാളിസഖാക്കുളുെ * ഇന്ക്വിലാബ് ' വിള 

കേട്ട രവുത്തരന്മാരുടെ വിവിധവന്റ്റുത്തിലുദ്ള വേ. 

പീധായങ്ങറം കണ്ടും കഴിപക്കില്നിന്നിരുന്ന കരിവരന്മാ൪ 

ാനാഭാശത്തേക്കും വിരണ്ടോടി. ആ ബഹളത്തിനിടയില് 

അടത്ത$ത്തു മറ൨ ആറ കഴികളിലംയി ആ൨ ആക: 

ക്രടി വീണ്ട. അവിടം മുഴുക്കെ അതോടുകൂടി ഒരു ആന 

പ്രഭയതന്നെ ഉണ്ടായി. വിളികളും മുഴക്കങ്ങല കൊണ്ടു 

അന്തരിക്ഷം മുഖരിതമായി. ലും ഭ്യൃനകളുടെ 

ദയനീയരോദനം ഏതു കഠി ങ്ങളു. മനസ്സുലിയ' 

ക്കവാ൯ പയ്യാപ്പു മായിരുന്നുവെങ്കിലും അവിടെ ക്രടിയിരു 

ന്നവരില് ആദംതന്നെ ഒരു തൃടളി കണ്ണുനീര് പൊഴിച്ചില്ല. 

അനുകമ്പാഠപൃവ്ധം ഒററ മൊഴിപോലും കരിയാടിയതുമില്ല 

 പ്രത്വത വിജയാഘോഷത്തിന്െറ പ്രതീതി ലാണ് അവ 

രില് പ്രതിബിം ബിച്ചുകണ്ടത്ക്. നിചനായ മനുഷ്യനെറ 

വക്രബ്യദ്ധിയുടെ പ്രവത്തന തില് പിഴാതുള്ള കി: 

ഖികഠം സ്വന്തം വശ്ശുത്തില്ചോലും ചിരളമായിരിക്കെ 

വനന്തേരത്തില് വിമോചിതമായി വസിക്കുന്ന വനുമൂഗങ്ങ 

രില് ചിലതു പഞ്ചിതരായിപ്പോകുന്നതില് ഒരു വാജയവു: 

ഞൊ കാന്നുന്നില്ലു. എന്നു മാത്രമല്ല ചില കാട്ടാനത്തലവ 

ന്മാർ പടികഠം ഉരന്നി സശേയനിവ്ൃത്തി വരുത്തി! ഇത്തര 
അപകടസ്ഥാനങ്ങള്ം ഒഴിഞ്ഞുമാറിപ്പോകാവണ്ടെന്നുള് 

പേരമാത്ഥവും അതിബുദ്ധിമാന്മാരെന്നഫാങ്കരിക്കന്ന മനു 

ജദ്യൂര് അറി ഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്ട്. 
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കാടിപ്പോയ ആന്ദകറം മടങ്ങിവന്നു വീണ്ടും ശല്യം 
തുടങ്ങിയേക്ടമോ എന്നു ജനങ്ങറം ഭയപ്പെടംതിരുന്നില്ലൂ. 

ഏതാനുംപേ൪ അടുത്തുകള, വൃക്ഷങ്ങളില് കയറി ഇയുപ്പുറ 

പ്പിച്ചു. താഴ നിന്നവര് വേണ്ടിവന്നാല് ആനകളുമായി 
ഒരു ഏവയുദ്ധം നടത്തിക്കളയാമെന്നുളള മട്ടില് കല്പകളു. 
മോ നിലകൊണ്ടു. വഞ്ചനന്ദി൦ഞ്ഞ മനുഷ്യകീടങ്ങളോട$: 

തിരിഞ്ഞുനന്ന രല്ലിടവാന്൯ മാടി രക്ഷപ്പെട്ട കരിപരന്മഃ 
ര തആതൃരുംതന്നെ മുതിന്നില്ല. പത്തുനാഴിക പുലന്നതോ 

ക്രി കളത്തുപ്പുഴയില്നിന്നും റയിഞ്ചര മി. മുത്തുസ്വാമി 

പിള. വന്നുചേന്നു. അദ്ദേഹം ആയക്കുഴികറം ഓരേ 

നനായി പരിശോധ്ച്ചു. എല്ലാക്കുഴികളിലും പിടിയാനക. 
കണ്ട് വിണകിടക്കുന തെന്നു കണ്ടു് അദ്ദേഫം അത്ഭുത: 

ഒപ്പുട്ട, ആണ്ുടങ്ങറംക്കൊപ്പും കയ്യേക്ഷമത എല്ലം വിഷയ 
ത്തിലും പ്പെണ്ണങ്ങറംക്ടമുണ്ടെന്നു വാദിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ 

സ്ക്രിലോകം ഇര സംഭവത്തെക്കുറിച്ചു" എന്തു ല്യ്യാത്ധ്യാന, 
മാണേ നത്കഷവാശപോകന്നതെന്നറിയുവാ൯ കയതുകമുണ്ടു്. 

അടുത്തു. മുക്കുഴിയിത വീണ മൂന്നു പിടിയാനകഠം 
പിഴ്ചയില്ത്തന്നെ യമപ്പുരിക്ക യാത്രയായി. കഷ്ടം ആ ദയ 

ഭളിയകാഴ്ട, ഇന്നും എന്റെറ മനസ്സിനെ മഥിച്ചുകൊണ്ടി 

മന്ന. അല്പം അകലെയായീട്ടായികുന്നു മറവ മുന്നുകഴി കറം. 

അതൃകളില് പിണിരുന്ന മൂന്നാനകഠം കേവലം വൃദ്ധകളും. 

മിരുന്നതിനാല് അവയെ കരയ്യ,, കയററി കാട്ടില് വിട്ടേ 

ദവോ൯ തിരുമാനിച്ചു. അവിടെനിന്നും അല്ലം അകലെ 

ുള്ള ഒററക്കുരിയില് തലേദിവസം രാത്രിയില് വിണ പിടി 

യാന പ്രൌഡ്മയും പ്രഗത്ഭയുമായിരുന്നു. അതിനേ അവളെ, 



ലട പട്ു 

ഴ് ത 

1) 

; 
റി 
ലം 

) 

) ളു 

ലം 

] 

7 1 

കര്മ, കയററി ക്രട്ടിലടയ്ച്ഛവാ൯ നിശ്ചയിച്ചു. രൂപവതി 

യായേ അവഠംക്കു : സുന്ദരി "യെന്നു നാമകരണവുംചെയ്തു. 

കവത്ത പ്പെണ്ണിനു വെളു മ്പിയെന്നും വെളുത്ത പ്പെണ്ണിനു 

 കവമധ്ധിയെന്നും പേരിടാവള്ള തപ്പോലെ അത്ഥശുൂവ്വയവും 

അപരിഷ് കൃതവ്യമായ രീതിയിലല്ല ആനകഠംക്കു ചേര! 

൫0൨൭൭ യ്ക്. കാത്ത്യായനി, ത്രിപുരസുന്ദരി, ക്ലീയോ 

പാററ്്രാ തുടങ്ങിയ സുന്ദരനാമങ്ങറം വഹിക്കുന്ന പ്ധിടി 

_യാനകറം ഇന്നു ധാരഭ്േമുണ്ടു്. 

സുന്ദരിയെ കരയ്യകയറവവാനായി വലിയ കമ്പു 

കളും തടികളും കുഴിക്കുമീതേ നിരത്തി ““ഇട്ടകെട്ടി??യതിനു 

ശേഷം മുക്കഴിയില് കിടപ്പൂ. മൂന്നു വൃദ്ധകളേയും കയററി 

വിടുന്നതിനു. ത്രമങ്ങറം ആരംഭിച്ചു. ചപ്പും ചവറം 

മണ്ണും ഇട്ടു കുഴികഠം മിക്കുവാവം നികഴ് ത്തി രണ്ടാനകളെ 

 കരയ്കച്ചകയററി വിട്ടു. അവ ജിവരക്ഷാത്ഥം ഓടി കാട്ടില് 
മറഞ്ഞു. മുന്നാമത്തവറം വലിയ ശല്യക്കാരിയായിരുന്നതി 

അാല് അവളെ കരയ്യകകയറ൨വാസ ക്രടുതല് താമസം 

“വേണ്ടിവന്നു. അവളടെ ദൌര്ഭാഗ്യത്തിന്െറ ക്രടുതല് 
കൊണ്ടു നെ വിരുതനായ മി. മുത്തുസ്വാമിപ്പി 

കളയുടെ വിപിത്രമസ്തിഷ്ത്തില് അസംബന്ധമായ ഒരു 
തൃതനചിന്ത കടന്നുക്രടിയതു്. കയററിവിടേണ്ട ആന 

കഠംക്ക് ഏന്തെങ്കിലും കാണത്തക്ക ഒരടയാളം കൊടുത്തിട 
ന് 

വണം അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഫാറസ്റ്റ്” മാനുവലില് 

എവിടേയോ വായിച്ചിട്ടുള്ള തായി ഒരോമ്മ ആ വിദ്വാനു 
ണ്ടായി. അയാഠം ഉട൯തന്നെ ഖഡ്ഗം എടുത്തു് ആന 
“ജൂടെ വാലിന്െറ അഗ്രം ശേദിച്ചു. വി്കൊണ്ടും അതിന 
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ശഷമുമമ പരാക്രമംകൊണ്ടും പരവശതയനുഭവിച്ചുകെ 

ണ്ടിരുന്ന സാധു വൃദ്ധഗജം രെയിഞ്ചരുടെ നിര്ദ്ദയദന്ധ 
ന്ത്രി? വിധേയയായല്പ്യോറം വാവിട്ടു നിലവിളിച്ചു കണ്ണ 
നിര് ഒഴുക്കുകതന്നെചെയ്തു. 

ആനച്ചിടത്തം കണ്ടു രസിക്കുവാ൯ ഇതിനകം അന: 

വധിയാളകഠം അടുത്തുളള, സ്ഥലങ്ങളില് നിന്നും വന്നു 

ചന്നിരുന്നു. അക്രത്തില് തെന്മല ഡിപ്പോ ആഫീസര് 

മി. വിശ്വനാഥയ്യുരും രണ്ടുമുന്ന അക്കെരണ്ടന്മാരും ഉ ണ്ടാ 

യിരുന്ധ. ശത്രക്കഥം പറക്കും കോട്ടകളിലിരുന്ന് ആഗ്നേ 

ലാസ്രുങ്ങഥം വഷിക്കുന്നതുപോല്പം കണ്ടു രസിക്കവാ൯ ആളു. 

കഥം ക്രടാവള്ള സ്ഥിതിക്ക് അടുത്തുള്ള കട്ടില് നടക്കുന്ന 

ഭ്രനപിടിത്തം കാണുവാ൯ ആകം കൂടിയതില് അ; 

തമില്ല. ആപത്തുവരിച്ചും ആനന്മമാസ്പദിക്കുന്നത്ു് മന്ന 

രുടെ നൈസറ്റ്റികമായ ഒരു ഗുണവിശേഷമായിട്ട 

പ്ാതെ അജ്ഞതകൊണ്ടൊണെന്ന കരുതുവാന് പ്പാടില്ല. 

മി, അയ്യരുടെ കാലിന് ല്ലം ഏന്തുണ്ടായ അന്നു എങ്കിലും 
ആം സുന്ദരനും, സുശിലര൯ം ആയിരുന്ന. ” അദ്ദേഹവും: 

ല്കി കളും കുഴിവക്കില് വന്നും ഭ്തൂന കഴിയി 

നിന്നും കരക കയറ! ു ന്ണുഠ മിക്കവാവും കേ സ്പമുയത്തം. 

യിരുന്നു. ആകം തിങ്ങ! ടട! കുഴിയുടെ നയലുവശത്തും 

നിന്നിരുന്നത് നാല് കഴി യില് സിന് പെടാ കയറ! ത്തു, 

നയ്യൂക്ച ഓടി രക്ഷപ്പെടുവാനുമക മാഗ്രര തദഹം അടത്തെരിക്കു 

തായ ന്നി, അതു വിരണ്ടോം ജനങ്ങളും സംഭാ 

തൂ യി, മി, മുത്തുസ്വരമിപ്പ ക്്ന വം, അപ്പ, 

മെത്രിലും പരിചയമുളള ഒരുദ്യേഗസ്ഥനാഷരുന്നുവെങ്കില്. 
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ക്റിയില്നിന്നും ത്തന കയറി യായ അതിന് മാടിപ്പേക 

നാതിനായി പ്രത്വേകം ഒരു വഴിവെട്ടിവയ്യച്ഛകയും അവ്ടെ 

൫തൃളുകറം മാഗ്രതടസ്സംചെയ്യു നില്ലയന്നത്്നെ ന്രോധിക്കു: 

കയും ചെയ്യുമായിരുന്നു, 

കുഴിയില്നിന്നും കയറിയ ത്ആനുയും അവിടെ തടിച്ചു 

കൂടിയിരുന്ന കാഴ്ചക്കാരായ ജനങ്ങളും നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടു 
നാലപാട്ടം ഓട്ടം തൂടങ്ങി. മി. അയ്യരും അക്കൌണ്ടന്മാരും 

പരിചയം ഭാവിച്ചുകൊണ്ടട് ത്തനുയുടെ ഗതിവ്ഗതികഥം 

നോക്കി കുഴിക്കു ചുറവം വലത്തുവച്ചു. ആനയുടെ 
ശുദ്ധയും അവരില്തന്നെ പതിഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവരും 

ക 
4 രം റ് ളം ത്തൃനയുമായി ഒരു കിളിയാന് തട്ട കളിയില് ഏപ്പിട്ട, 

കളി ഒടുവില് കാത്ുമായി അവസാനിച്ചു. കഴിക്കു ചുറവഠ 
ഓടിയിരുന്നവരില് അയ്യരൊഴിച്ചുകള വര് തക്കംനോക്കി 

ആനയുടെ ദ്ദഷ്ണിയില്ന്നിന്നും മറഞ്ഞു” കാട്ടില് ഒളിച്ചും 
സാധു വിശ്വനാഥയ്യര്മാത്രം കഴിക്കരയില് അവശേഷിച്ചു. 
രാഗം അതാഭധങ്കരമായി മാറി, മരത്തില് കഷറിയിരു 

നവരും കാടില് മറഞ്ഞിരുന്നവരും ശരണംവിളികറം 
കൊണ്ടും കല്ലേവകഠംകൊണ്ടും ആനയെ പിരട്ടി. അവിടം 
മുഴുക്കെ അയ്യപ്പന് പിളികഠം കൊണ്ടു മുഖരിതമായി. 
മി. അയ്യര് അവസാനം മുക്കഴികടുടെ മദേറ്ൃയുഷ തിട്ടയില് 
കമഴ്ന്നു വിണു. ആ സാധു ബ്രാഹ്മണനെറ പരിതാപ 
കരമായ കിടപ്പില് സകലരും അന്ധാളിച്ചു. അടുത്തു 
മരത്തിലിരുന്നവരുടെ നിറമുള്ള. തൊപ്പ്ികളും ൭ ൮മാല 
കളും കണ്ട് ആനയുടെ ദൂഷ്ടികഠം മിക്കവാവം അവരില്, 
തന്നെ പതിഞ്ഞിരുന്നു. മുക്കുഴി മദ്്ൃത്തിലുള്ള തിട്ടയില് 
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കയവനനതിന് ആനയും ഭയപ്പേട്ട. എക്കലും മുന്കാല 

കറം നീട്ടി അയ്യരെ മമ്ദിക്കുവാന് ഹോക്കി. അഃപ്പാഴെല്ലാ, 
ആആളുകറം കൂടുതല് ശരണാവിളിച്ചു. അതിനകം ആന 
ഒന്നുരണ്ടു മര്ദ്ദനം അയ്യക്ക്” ഏല്ല്ച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്ലേ 
ദേയ്യച്ഛാ മ. വിശ്വനാഥയയർ ബോധരഫിതനായിത്തിന് 
ഒന്നു. ആന കലവിള്) വിളിച്ചു കൊണ്ടു് കാട്ടിലേക്ക്” ഓട 

മറഞ്ഞു. & തആനഃപപാടയ! സ്വാമിയെക്കൊന്നേ !” 
എന്നുളള വിളികറം ഉത്തരക്ഷണത്തില് ആകാശത്തിമേ 
ക്കുഷയന്ന. സകലരും ഓടിയെത്തി. മി, അയ്യരെ, പൊക്ക 

യെടുത്തു മലത്തിക്കിടത്തി. അദ്ദേഹത്ത'ന൯െറ രോമക്ര൨ 

അ്അളില്ശിന്നും രക്തബിന്ദുക്കറം പൊട ഞ്ഞുകൊണ്ട്രുന്നു 

ആനയുടെ നഖക്ഷതം ഏററ ഒന്നുരണ്ടു സ്ഥാനങ്ങളിത് 

രിന്നും രക്തം ഒലിച്ചു. ഒരു ബ്യൂ്രവരുത്തി അദ്ദേഹത്തെ 

പുനലൃ൪ ആസ്സുത്ര'യിലേ 8 കൊണ്ടുപ്പോവുകയും പ്രഥഠ 

ശൃുശ്രുഷകഠംക്ഷശേഷം ശഅദ്ദേഹത്തെ തരുവനന്തപൂര 

ജനറല് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറേവകയും ചെയ്തു. 

ആവമാസത്തെ സമത്ഥമായ ചികിത്സയ്യച്ഛശേഷ. 

ഒധദ്ദേഹം വിണ്ടും തെന്മല ഡിപ്പ്പോവില് ജോലിയ്ത 

പ്രപേശിച്ചു. സുന്ദര! അതിനകം അതിസമത്ഥനായ ഒര 

കൊമ്ചനെ പ്രസവിച്ച് കുളത്തുപ്പുഴ ആയക്കുട്ടിനെ 

പ്രശസ്ലിയെ വഭധിപ്പിച്ചി രുന്നു. 

ചിപ്പില് [111111൬൬ ചിിടിനിലിലിിലിലിലിലി നി
 ിംിിടിലിിലിനിലിലിലില് നിനില 
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